
Basisschool de Schakel in Vinkeveen 
zoekt m.i.v. het nieuwe schooljaar een

leerkracht groep 4 
(0,8 w�)

met mogelijkheid om uit te breiden tot 1,0 w� 
voor waarnemende schoolleiderstaken 

geloven in onderwijs

Wie zijn wij? 
De Schakel is een protestants christelijke basisschool in Vinkeveen met ca. 150 leerlingen. 
De school kent een ‘open’ toela�ngsbeleid. Onderwijsinhoudelijk focust de Schakel op ‘zorg 
en aandacht’. Dat uit zich o.a. in kleine (enkele) groepen en ruime aanvullende forma�e 
voor individuele en groepsbegeleiding van leerlingen. De Schakel hee� ook een PLUS-groep 
en Peutergroep.

De Schakel bevindt zich in een verkenningsfase rich�ng een Onderwijs Kind Centrum, met 
een bijpassend (nieuw) onderwijskundig concept, waarvoor de school momenteel ook 
wordt uitgebreid.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die graag mee wil werken aan de 
ontwikkeling van onze nieuwe visie. Je bent kri�sch, nieuwsgierig en hebt een lerende 
houding. Onze nieuwe collega: 
 kiest uit persoonlijke overtuiging voor protestants christelijk onderwijs;
 hee� liefde voor en vertrouwen in kinderen;
 wil kinderen kennis overdragen en begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling;
 werkt doelgericht en planma�g;
 hanteert een open samenwerking met ouders en collega’s;
 wil ac�ef (onderwijskundig) meedenken in de ontwikkelslag van de school op ‘zorg en 
     aandacht’.

We nodigen ook starters, zij-instromers en deel�jdstudenten uit om te solliciteren.

Wat bieden wij jou?
 Uitstekende arbeidsvoorwaarden met perspec�ef op een L11-func�e;
 Uitstekende loopbaanbegeleiding door de schoolopleider;
 Een coachingstraject om het vak van schoolleider te leren;
 Volop gelegenheid om mee te denken over c.q. mee te werken aan de nieuwe 
 ontwikkelingsvisie van de Schakel.

Kijk voor meer informa�e over onze school op www.schakelvinkeveen.nl.

Solliciteren? 
Voor meer informa�e over de vacature kun je contact opnemen met onze directeur 
Marius-Jan Breugem: direc�e@schakelvinkeveen.nl of telefoonnummer 06-39774383.

Jouw sollicita�e en CV zien we graag vóór woensdag 23 juni a.s. tegemoet. Deze kun je 
versturen naar direc�e@schakelvinkeveen.nl. 

Liever een korte kennismaking? 
Meld je dan vóór woensdag 23 juni a.s. aan voor een speeddate!


