
Basisschool de Schakel in Vinkeveen 
 

Wie zijn wij? 

De Schakel is een Protestants Christelijke basisschool in het 

prachtige en centraal gelegen dorp Vinkeveen, met ca. 160 

leerlingen. De school kent een ‘open’ toelatingsbeleid. 

Onderwijsinhoudelijk profileert de school zich als een school met 

de focus op ‘zorg en aandacht’. 

De Schakel bevindt zich in een vergevorderd stadium om te 

komen tot een Onderwijs Kind Centrum, met een bijpassend (nieuw) onderwijskundig concept. 

 

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 zoeken wij een 

Deeltijd-Duale PABO-student 

2-3 dagen in de week 

 

Wie zoeken wij 

Ben je bezig met de Deeltijd of de Duale PABO-opleiding, en ben je op zoek naar een school? De 

Schakel helpt jou graag verder! Wij zoeken namelijk een leerkracht in opleiding die: 

● uit persoonlijke overtuiging kiest voor protestants-christelijk onderwijs; 

● oog en hart heeft voor leerlingen; 

● graag goed en kwalitatief onderwijs wil geven; 

● beschikt over een creatief denkvermogen en een flexibele houding; 

● een lerende houding heeft; 

● zin heeft in een nieuw onderwijsavontuur; 

● een open samenwerking met ouders hanteert; 

● nieuwsgierig is naar een andere manier van werken binnen het concept ‘zorg en 

aandacht’; 

● graag mee wil werken aan de opbouw/inrichting van het Onderwijs Kind Centrum bij de 

school. 

 

Wat bieden wij 

 

De Schakel is een zelfstandige school, met als voordeel dat je als starter maximale ruimte krijgt 

om mee te denken en te doen waar je passie ligt. Daarnaast krijg je op de Schakel een enthousiast 

team, waarbij je een beroep kunt doen op ervaren collega’s én een ervaren schoolopleider die de 

Schakel in dienst heeft. 

geloven in onderwijs 



 

Je wordt geplaatst in een groep die jouw voorkeur heeft, waarbij de meeste mogelijkheden liggen 

in de middenbouw. 

 

De Schakel kent goede arbeidsvoorwaarden en een uitstekende loopbaanbegeleiding. 

Ook zullen wij, als je dat nodig hebt, alle medewerking verlenen aan het vinden/verkrijgen van 

huisvesting in Vinkeveen. 

Solliciteren?  

Voor meer informatie: neem contact op met onze directeur, Marius-Jan Breugem. 

directie@schakelvinkeveen.nl of telefoonnummer 06-39774383. 

Jouw sollicitatie en CV zien we graag vóór zaterdag 23 april 2022 tegemoet. Deze kun je versturen 

naar directie@schakelvinkeveen.nl 
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