Het bestuur van de VCPOZ is voor de Juliana van Stolbergschool in Kapelle op zoek naar enthousiaste
en gedreven

leerkrachten / Pabo-studenten
voor de volgende vacatures:
1. Een fulltime functie met ingang van het nieuwe schooljaar voor de middenbouw (groep
3,4,5). Collega’s met ambities deze functie te combineren met de functie van
middenbouwcoördinator hebben een pré. Het is ook mogelijk om op een deel van de
vacature te solliciteren.
2. Een fulltime functie (4 lesdagen) met ingang van het nieuwe schooljaar voor de onderbouw
(groep 0/1). Het is ook mogelijk om op een deel van de vacature te solliciteren.
We nodigen ook diegene van harte uit te solliciteren, die één van deze functies graag wil combineren
met de functie van Intern Begeleider voor groep 1 t/m 4. Zie hiervoor de betreffende
vacaturebeschrijving.
Ook studenten worden van harte uitgenodigd te solliciteren! Wij zijn een SAM-opleidingsschool en
staan open voor leer-werktrajecten.
We zoeken collega’s die:
• Van harte achter de identiteit, missie en visie van onze school staan en deze graag uitdragen
naar anderen;
• Kwalitatief goed onderwijs willen leveren en zich hier volledig voor willen inzetten;
• Hart hebben voor kinderen en hun welbevinden op het oog hebben;
• Kunnen reflecteren op het eigen functioneren en willen werken aan zowel persoonlijke als
schoolbrede onderwijsontwikkeling;
• Samenwerking in het team heel belangrijk vinden;
• Bij voorkeur in het bezit zijn van een gymbevoegdheid (geldt voor de functie in de
middenbouw);
We bieden:
• Een prettige, professionele leer- en werkomgeving;
• Een team van betrokken, gedreven collega’s;
• Volop ontwikkelmogelijkheden;
• De mogelijkheid tot benoeming in L11-functie (wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan);
• Een tijdelijke benoeming, met zicht op een vaste benoeming;

Inlichtingen worden graag gegeven door de directeur, de heer G. van de Weerd, te bereiken op
telefoonnummer 0113-342494 (school) of 06-55746726.
Meer informatie over onze school kunt u vinden op onze website, www.stolbergschool.nl.
Uw brief met CV, zakelijke én kerkelijke referentie kunt u tot uiterlijk D.V. vrijdag 25 maart 2022 per
mail sturen aan de heer A.J. Verwijs, bestuurder van de VCPOZ: secretariaat@vcpoz.nl.

