
 
Leraar, dat is een vak en een roeping. Leerlingen komen, groeien en gaan, jouw impact 
duurt misschien wel een mensenleven lang. Liefst werk je in een organisatie die dat 
snapt. Waar je de ruimte krijgt om kinderen meesterlijker te maken en zelf 
meesterlijker te worden. Welkom bij SKOPOS! 
 

Wij zoeken leerkrachten (v/m) 
Fulltime en parttime mogelijk 

 

 
 
 
 
De uitdaging 
 
Je vertaalt het onderwijsconcept van je school en het 
lesprogramma naar steengoede lessen, die je geeft in jouw 
authentieke stijl. De kinderen zijn gek op je, en dat helpt bij 
hun prestaties. Je communiceert (pro)actief met hun 
ouders/verzorgers. 
 
Bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en 
optimaliseren van het lesprogamma. En maakt de juiste mix 
van conventioneel en innovatief onderwijs, van klassikaal 
lesgeven en individuele begeleiding. Je levert een actieve 
bijdrage aan ons onderwijs, team en beleid. 
 

Wat wij bieden 
 

• Een betekenisvolle functie in een PO-stichting met een 
ambitieuze visie, fijne collega’s, veel inhoudelijke 
uitdaging en alle ruimte voor groei.  

• Beloning volgens schaal LB of LC conform cao PO.  

• Een aanstelling voor onbepaalde tijd na gebleken 
geschikheid in het eerste jaar. 

• Een uitgebreid onboardingstraject zodat je goed in de 
organisatie landt. 

• Alles wat je nodig hebt om je werk goed te doen: laptop,  
fulltime of parttime werken en meer. 

• Extra’s zoals een jaarlijkse feestelijke Dag van de Leraar. 

• Loopbaanontwikkeling met opleidingen, interne oriëntatie 
en actieve begeleiding. 

• Extra’s zoals een jaarlijkse feestelijke Dag van de Leraar. 
 

 
Jouw profiel 
  

• Je hebt een moderne kijk op onderwijs, parate kennis en 
kunde en blaakt van de gedrevenheid. 

• Je ziet altijd het positieve in mensen en situaties, kunt 
soepel schakelen. Je hebt oog voor eigen identiteit, eigen 
tempo en eigen kunnen. 

• Je bent thuis in online en offline onderwijs en weet de 
juiste mix van inhoud en middelen te maken. 

• Je kunt op een gedifferentieerde en inclusieve wijze 
lesgeven, met bewuste pedagogische en didactische 
interventies. 

• Je bent oplossings- en resultaatgericht, hebt gevoel voor 
humor en relativering en durft professioneel te knokken. 

• Je hebt de juiste opleidingen en bevoegdheden. 

 
Je hebt interesse. Fijn! En nu? 
 
Stuur je brief inclusief cv aan Adrie Hellings, directeur via 
vacature@skoposschijndel.nl.  
 
Je zult vervolgens door ons worden uitgenodigd voor een 
eerste kennismakingsgesprek. Hebben we een klik, dan 
praten we uitgebreid verder. 
 
Geen acquisitie naar aanleiding van deze vacature graag.

 
 

Alle basisscholen in Schijndel zijn onderdeel van SKOPOS. Wij geloven met heel 
ons onderwijshart dat ieder mens meesterlijk kan zijn. Samen met de 
kinderopvang en onze andere partners doen onze 200 professionals er alles aan 
om ruim 1.800 kinderen een onvergetelijke schooltijd te geven. Onze 7 scholen, 
elk met een eigen profiel en onderwijsconcept, vormen 4 Educatieve Basiscentra 
waar educatie, opvang en ondersteuning wordt geboden. Zo zit je in Schijndel 
altijd goed op school. En zijn we samen meesterlijk – kinderen én grote mensen.   

Samen zijn we meesterlijk 
 

Wij zoeken meesterlijke juffen en meesters!  

Basisschool De Regenboog 0,6 fte middenbouw en 1,0 fte middenbouw 
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