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Samenwijscentrum Starrebos is met ingang van schooljaar 2022-2023 op zoek naar een collega die 

ons team komt versterken om vanuit onze visie ‘Samen veilig groeien’ kinderen in hun ontwikkeling 

te begeleiden 

 
Welke vacature hebben wij? 

Per 1 augustus 2022: 

1 leerkracht: 1,0  FTE midden – bovenbouw voor een collega die met zwangerschapsverlof gaat. 

Je wordt vanuit de Samenwijspool aangesteld middels een jaarcontract en gaat werken op 

Starrebos. Na afloop van het verlof van onze collega ga je werken vanuit de Samenwijspool op 

onze scholen. 

 
Wie zijn wij?  

Het Samenwijscentrum is de spil van opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Samenwijs 

is het kindcentrum waar het kind met plezier komt. Het aanbod is afwisselend en gericht op een 

brede ontwikkeling. Samenwijs stelt het kind centraal. Ieder kind krijgt de aandacht en de zorg die 

het nodig heeft om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om dit te realiseren willen we 

een professionele en lerende organisatie zijn. We verbinden ons met de kinderen en met elkaar om 

het iedere dag weer beter te doen.  

 

Wij hebben een plek voor jou in een mooi team met 34 collega’s, waarin van spelend leren naar 

onderzoekend leren wordt gewerkt. Met jouw inzet en motivatie kun je hier een steentje aan bij 

dragen.  

 
Welke collega zoeken wij? 

• een fijne en gemotiveerde collega die zich samen met het team inzet voor iedere individuele 
leerling; 

• een collega die in gedrag en houding een bijdrage levert aan onze kernwaarde: Samen Veilig 
Groeien. 

  

Leerkracht – fulltime 
Voor zwangerschapsverlof midden / bovenbouw 

vanuit de Samenwijs-pool   

http://www.starrebos.nl/
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Wat vragen wij? 

• een afgeronde HBO opleiding  die kwalificeert tot leerkracht; 
• je bent pedagogisch en didactisch bekwaam. Je weet leerlingen te binden en te inspireren; 
• je kunt ontwikkelingsgericht denken en denkt creatief mee in mogelijkheden; 
• je bent vaardig in klassenmanagement en in staat om gedifferentieerd te werken, waarbij je 

afstemt op de behoeften van de leerlingen; 
• je beschikt over goed ontwikkelde reflectieve en communicatieve vaardigheden; 
• je bent in staat om zelfstandig, maar ook in teamverband je werk te doen. 

 
Wat bieden wij? 
Een enthousiast team waarin je komt te werken dat werkt vanuit het Samen Veilig Groeien met 
elkaar en elkaar daar op een betrokken manier in ondersteunt. Dit doen we ook door regelmatig met 
elkaar te vieren dat dit zo kan! 
 
Naast de reguliere arbeidsvoorwaarden uit de cao po bieden we meer. Je gaat deel uitmaken van een 
enthousiast team dat bestaat uit gemotiveerde en betrokken collega’s. Waar nodig word je begeleid 
of gecoacht door ervaren leraren, intern begeleiders en een sterk MT. Samenwijs Starrebos biedt je 
de uitdagende kans om leerlingen met diverse hulpvragen elke dag een stapje verder te helpen. 
 
Heb je vragen? Stel ze gerust!  
Willem Jan van Keulen  (directeur Samenwijs Starrebos) staat voor je klaar om ze te beantwoorden. 
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-30357542 of per mail w.vankeulen@stichtingsamenwijs.nl 

Wil je solliciteren? 
Ben jij net zo enthousiast als wij? Stuur dan zo snel mogelijk je motivatiebrief en CV naar 
w.vankeulen@stichtingsamenwijs.nl. Een filmpje waarin je jezelf voorstelt mag natuurlijk ook! 
 
Over stichting Samenwijs Opvang en Onderwijs 
Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs verzorgt opvang en onderwijs in Biest-Houtakker, Diessen, 
Esbeek, Haghorst, Middelbeers en Hilvarenbeek, voor ongeveer 1800 kinderen. In onze visie 
ontwikkelt het kind zich optimaal in een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. In onze Samenwijscentra 
wordt gewerkt met één team voor kinderopvang en basisonderwijs. Meer informatie vind je op 
www.stichtingsamenwijs.nl. 
 
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang. 
 

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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