
 

 
 
 
 

Vacature Leerkracht (interne) invalpool 
(in totaal 3 fte, uren in onderling overleg) 

 
Krijg jij een twinkeling in je ogen van werken met kinderen?  

Ben jij de rots in de branding voor onze kinderen als hun vaste leerkracht uitvalt?  
Vind jij het leuk om op meerdere scholen te werken, overal een kijkje in de keuken te nemen maar toch een 

vaste baan te hebben?  
 

Dan zoeken wij jou! 
 
 

De schoolbesturen Edu-Ley, Stichting Boom en Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs zoeken per direct 
enthousiaste leerkrachten voor de gezamenlijke interne invalpool. Je komt in dienst bij één van de 
schoolbesturen en bent inzetbaar binnen alle scholen van deze drie schoolbesturen. 
 
Wat ga je doen? 
Naast dat je een hele dankbare rol vervuld door een klas op te vangen bij een zieke/afwezige juf of meester, ga 
je op ontdekkingsreis door onze organisaties. Je doet zo veel mooie en brede ervaringen op. Als er geen 
invalklus is binnen de drie besturen, werk je op je stamschool. Je neemt daarnaast deel aan teamontwikkeling 
binnen jouw stamschool en krijgt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Je wordt één van ons en hebt 
mogelijkheden om bij een vacature vanuit de invalpool door te stromen naar een vaste klas.  
 
Je stimuleert kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Samen werken én samen leren. Binnen de 
schoolbesturen Edu-Ley, Stichting Boom en Stichting Samenwijs Opvang en Onderwijs staat het kind centraal. 
Ieder kind krijgt de aandacht en de zorg die het nodig heeft om de eigen talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen. Hoe mooi is het om daar een bijdrage aan te leveren?  
 
Wie ben jij? 

• Je bent enthousiast, flexibel en proactief! 
• Je krijgt energie van kinderen, samenwerken en denkt graag mee in de verdere ontwikkeling van onze 

organisaties; 
• Je bent in het bezit van een PABO-diploma;  
• Je hebt een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer; 
• Een gymbevoegdheid is een pré. 

 
Wat bieden wij jou? 

• Een leuke dynamische baan waarbij je één van ons bent én op verschillende scholen werkt (de vele 
leuke collega’s krijg je erbij);  

• Diverse mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen; 
• Een akte van benoeming voor de duur van een jaar (aantal uren in overleg), met uitzicht op verlenging; 
• Salarisschaal L10 binnen CAO PO met bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
Heb je vragen? Stel ze gerust!  
Neem contact op met een van onderstaande collega's.  
Edu-Ley: Paul van Aanholt, 06-46183704  
Stichting Boom: Jeroen Zeeuwen, 06-24981915  
Stichting Samenwijs Opvang en Onderwijs: Willem Jan van Keulen, 06-30357542 
 
Solliciteren 
Ben jij net zo enthousiast als wij? Stuur uiterlijk woensdag 2 september a.s. je motivatie en CV naar 
personeel@stichtingsamenwijs.nl. Een filmpje waarin jij jezelf voorstelt mag natuurlijk ook. 
 
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld. 


