
 

 

   

 

“Samen leren, Samen groeien” 

Dat is in het kort de visie van basisschool Zonzeel, een leuke en gezellige dorpsschool in 

Terheijden waar dagelijks ruim 170 leerlingen met plezier naartoe komen. In een modern 

schoolgebouw proberen we met ons team van bevlogen onderwijskrachten het beste uit 

onze leerlingen en uit onszelf te halen.  

Vanuit bovenstaande visie richten we ons met ons onderwijs op de volgende focuspunten: 

∞ Doelgericht en betekenisvol onderwijs 

∞ Leren op eigen niveau 

∞ Samen leren, samen werken, samen ontwikkelen 

∞ Vertrouwde omgeving 

∞ Zelfstandigheid 

 
Spreekt bovenstaande visie jou aan? Wil jij meewerken om onze leerlingen samen te laten 

leren en groeien? Solliciteer dan naar de functie van: 

 

Groepsleerkracht LB (m/v) 

16 - 40 uur (0,4 – 1,0) 
(Leerjaar en wtf worden in overleg vastgesteld) 

 

De functie: 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste groepsleerkracht, bij voorkeur voor een onder- of 

middenbouwgroep. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling ter vervanging 

van een afwezige collega, met voldoende uitzicht op een eventueel vast dienstverband. 

Hetzij binnen de school, hetzij op één van de andere scholen van SKOD. 

 

Als leerkracht op Zonzeel heb je o.a. de volgende taken: 

• Het verzorgen van het onderwijs aan één van onze groepen 

• Het creëren van een veilig pedagogisch klimaat 

• Het onderhouden van contact met ouders en het voeren van een adequate 

groepsadministratie 

• Oog hebben voor de talenten van de kinderen 

• Het mede vormgeven van de visie en de focuspunten van Zonzeel in de dagelijkse 

onderwijspraktijk 



 

 

(Een uitgebreide functie omschrijving, zoals opgenomen in het Functiehuis SKOD 2020 is 
opvraagbaar) 
 
Wat verwachten wij van jou? 

• Draagvlak voor onze visie 

• Een proactieve houding 

• De vaardigheid om professioneel samen te werken met collega’s en ouders 

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden 

• Lesbevoegdheid (PABO-diploma) met de bijbehorende pedagogische, didactische en 
vakinhoudelijke kennis en vaardigheden 

• Gymbevoegdheid of bereid deze te halen 
 
Wat bieden wij jou? 

• Een leuke, enthousiaste groep leerlingen 

• Een klein, bevlogen en professioneel team 

• Een fijne en gemoedelijke werksfeer 

• Mogelijkheden om je verder te ontwikkelen en professionaliseren 

• Begeleiding op school- en stichtingsniveau voor startende leerkrachten 

• Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband 

• Arbeidsvoorwaarden conform cao po 

• Goede aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden 

• De functie is gewaardeerd in salarisschaal LB conform cao po 
 
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel en ben je enthousiast geworden, dan gaan wij 
graag met je in gesprek. Wie weet, wordt jij onze nieuwe collega! 
 
We nodigen je uit om je sollicitatiebrief, voorzien van een CV, te mailen naar: 
solliciteren@skod.org t.a.v. Paul Noorman, directeur basisschool Zonzeel.  
 
 
 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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