VACATURE

LEERKRACHTEN VASTE INVALLERSPOOL
SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR
Werktijdfactor tussen 0,4 en 1,0

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is een stichting voor katholiek, openbaar, bijzonderneutraal en interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente Wijchen. De stichting is
verantwoordelijk voor het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen
scholen in de plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf. Onze
veertien basisscholen tellen ongeveer 3400 leerlingen.
De missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: Elk kind zijn eigen kans en iedere school haar
eigen kleur. Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een kans en iedere school krijgt binnen de
stichting de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden van de samenwerkingsstichting
Kans & Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open.

De vaste invallerspool
Om scholen te ontlasten bij het organiseren van vervangingen is Samenwerkingsstichting Kans &
Kleur aangesloten bij CPV Ingenium. Een aanzienlijk deel van de vervangingen wordt verzorgd door
vaste invalpoolers (“VIP’ers”), leerkrachten uit de vaste invallerspool (“VIP-pool”). Vaste invalpoolers
hebben een tijdelijk of vast dienstverband bij een schoolbestuur.
Het werkgebied omvat in principe alle regio’s van de schoolbesturen die deelnemen aan CPV
Ingenium (zie http://www.cpv-ingenium.nl). VIP’ers worden bij voorkeur ingezet op een school van hun
eigen bestuur. Laten ze zelf weten dat ze graag verder ‘buiten de deur’ werken, dan houdt CPV
Ingenium daar rekening mee.
De vaste invallerspool helpt scholen bij het bewaken van de kwaliteit van hun onderwijs wanneer een
groep voor korte of langere tijd moet worden overgenomen. Maar de invallerspool is er zeker niet
alleen voor de scholen: aan medewerkers geeft de vaste invallerspool volop ontwikkelkansen.

Wat bieden wij?
Werken voor de vaste invallerspool biedt je de gelegenheid om verder te kijken en verder te groeien.
We maken het mogelijk om gedurende één of meerdere jaren
• kennis te maken met verschillende scholen, onderwijsvormen en leerjaren
• je te focussen op je lesgevende taken
• je te oriënteren op het vervolg van je loopbaan
Als leerkracht in de vaste invallerspool
• maak je deel uit van het vaste invallersteam van Kans & Kleur
• heb je enthousiaste, energieke, zelfbewuste en open collega-VIP’ers
• kun je participeren in Kans & Kleur-netwerken en deelnemen aan Kans & Kleur-cursussen
• krijg je begeleiding, tijd en middelen om je te blijven professionaliseren

Je krijgt:
•

een tijdelijke aanstelling bij de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur met, bij voldoende
functioneren, uitzicht op een vast dienstverband,
• een salaris in schaal L10; inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en huidige salaris.
De rechtspositie en de doorgroeimogelijkheden van vaste invalleerkrachten zijn dezelfde als die van
leerkrachten op een school.

Wat vragen wij?
Als leerkracht in de vaste invallerspool
• ben je onderwijsprofessional met een bevoegdheid voor het basisonderwijs, relevante ervaring
en goede pedagogische en didactische vaardigheden
• ben je intrinsiek gemotiveerd om een school (tijdelijk) uit de brand te helpen
• heb je snel inzicht, overzicht en overwicht in een groep
• maak je je de werkwijze van een school snel eigen
• ben je inzetbaar in de meeste of bij voorkeur alle leerjaren,
• communiceer je helder met kinderen, teamleden en ouders
• overleg je voor indiensttreding een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
• bezit je een rijbewijs en een eigen auto

Enthousiast geworden?
Je kunt je sollicitatiebrief en CV sturen naar Thea Alkemade, directeur vaste invallerspool
Kans & Kleur, e-mail thea.alkemade@kansenkleur.nl.
Wil je meer weten, dan kun je bellen met Thea Alkemade op telefoonnummer 06 42 89 98 84.

