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Wij hebben een leuke vacature: 

 

Leerkracht L10 groep 7 voor 16 uur (0,4fte) per week 

IKC Schatrijk Bodegraven 
 

IKC Schatrijk is per 7 januari a.s. op zoek naar een leerkracht voor groep 7 voor 16 uur per 
week.  
 
Ieder kind verdient de beste denkbare start. Want in een wereld die steeds sneller verandert 
en steeds complexer wordt, is het belangrijker dan ooit dat kinderen goed voorbereid op 
‘levenspad’ gaan. Als leerkracht lever je daar een onschatbare bijdrage aan. Een bijdrage die 
zelfs zo groot is, dat veel volwassenen de naam van hun favoriete juf of meester vaak beter 
kunnen herinneren dan die van hun eerste huisdier. 
 
Wij zoeken een leerkracht die twee dagen in de week beschikbaar is voor het hele 
schooljaar. Na de start op 7 januari zal je werken op maandag en dinsdag. De groep 7 staat 
te popelen om met jou het schooljaar tot een groot succes te maken! De groep bestaat uit 
27 leerlingen met verschillende niveaus. Sta jij stevig in je schoenen en ben jij didactisch 
sterk? Kan jij goed orde houden en snel schakelen? Dan is dit de unieke kans voor jou om 
aan de slag te gaan met deze groep in een leuk team! 
 
Voor ons telt wie jij bent en de match met onze organisatie. Je hebt hart voor het 

ontwikkelen van talenten van kinderen. Wij vinden het net zo belangrijk dat je zelf blijft 

leren en samen met collega’s verantwoordelijkheid neemt voor onze school. Spreekt je dit 

aan, lees dan verder! 

 

 

 

https://ikcschatrijkbodegraven.nl/
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Wat kenmerkt onze school? 
IKC Schatrijk is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de Pax Christischool en Junis 
Kinderopvang. Door de handen ineen te slaan kunnen we voor kinderen van 0 tot en met 12 
jaar en hun ouders een compleet aanbod geven van kinderopvang en onderwijs vanuit één 
visie en één team. Vanuit de gedachte ‘het kind centraal’ zijn zowel onderwijs als 
kinderopvang aan elkaar verbonden. 
De school telt ongeveer 190 leerlingen die zijn verdeeld over 8 groepen. Kinderen, ouders en 
het schoolteam voelen zich thuis en verbonden met elkaar. 
 

Wat bieden wij? 
 Wij hebben een open werksfeer. In ons team heb je een grote stem en een belangrijk 

aandeel in de verdere ontwikkeling van de school. 

 Wij bieden een team met begrip voor elkaar en een hands-on mentaliteit en 

daarnaast ook alle mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en het beste uit jezelf en 

de kinderen te halen. 

 Wij werken in werkgroepen waarbij je betrokken bent bij de 

onderwijsontwikkelingen binnen de school 

 Wij bieden jou een gezellig team waar leren van en met elkaar hoog in het vaandel 

staat.  

 Wij zijn onderdeel van stichting De Groeiling met onze eigen opleidingsacademie en 

diverse lerende netwerken. Je kunt binnen onze stichting doorstromen naar een 

andere school of naar ons kernteam. 

Wie zoeken wij? 
Wij geloven dat jij het beste tot je recht komt als je kunt zijn wie je bent en jij jouw ervaring 

en talenten kunt inzetten bij onze school. Wij willen dat jij, net als onze kinderen, bij ons zult 

groeien en bloeien. Je herkent je daarom in het volgende profiel: 

 Je bent in het bezit is van een PABO diploma  

 Je hebt ruime ervaring met het gebruik van ICT leermiddelen 

 Je hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met onze doelgroep 

 Je denkt oplossingsgericht 

 Je kent jouw talenten, neemt initiatieven en zorgt voor vernieuwing. 

 

Lijkt dit je wat? Kom op gesprek! 
Heb jij zin om bij ons te werken? Stuur dan jouw cv en brief met motivatie voor 3 december 

2018 naar chanine.noura@degroeiling.nl. Voor meer informatie over deze vacature kun je 

contact opnemen met Chanine Noura, directeur, op telefoonnummer 0172-613405. Meer 

informatie over onze school vind je op: www.ikcschatrijkbodegraven.nl 
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Komt deze functie niet overeen met jouw wensen of ben je nog niet in het bezit van een 

diploma, maar wil je wel bij één van onze scholen in het basisonderwijs werken dan komen 

we graag in contact met je. We hebben binnen onze stichting veel mogelijkheden. Kijk 

hiervoor op: www.degroeiling.nl of laat het ons weten via wervingenselectie@degroeiling.nl. 

 

 IKC Schatrijk is onderdeel van stichting De Groeiling die met 22 scholen het 

katholiek en interconfessioneel primair onderwijs verzorgt in de gemeentes 

Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen a/d Rijn, Waddinxveen, 

Krimpenerwaard, Zuidplas en Oudewater. Met bijna 500 medewerkers geven 

wij onderwijs aan ruim 4.800 leerlingen. Kijk op www.degroeiling.nl voor 

onze andere vacatures. 
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