Dit zijn onze vacatures voor schooljaar 2022-2023
Ontdek onze scholen online en mail bij interesse de directeur
je motivatie en CV uiterlijk 10 mei.
DE BRINK
De Brink is een Leader in Meschool. Wij kijken altijd naar wat
een kind wél kan. En moedigen
kinderen aan zichzelf te
ontwikkelen en plezier te
hebben. Bij De Brink is leren écht
leuk!

Alles begint bij jou en jij bent
precies goed, zo willen we ons
onderwijs vorm geven. Wil jij
meebouwen in ons nieuwe
gebouw aan de samenwerking
binnen IKC Goenhouten?
Diverse vacatures in onder-,
midden- en bovenbouw
(0,5 tot 1,0 fte)

groep 1-2 (0,6 fte)
Reacties naar:
info@cbsdebrink.nl
Meer info bij Matthijs van Reij 0640606928 of 033-4944438
www.cbsdebrink.nl

KLA4

HET KOMPAS

Reacties naar:
wkoelewijn@kompasleusden.nl
Meer info bij Wilbert Koelewijn,
06-19784509 of 033-4943175
www.kompasleusden.nl

DE HEERD

Onze vier kernwaarden zijn
leerzaam, zorgzaam, duurzaam
en vreedzaam. KLA4 is in
transitie en bouwt de komende
tijd aan: EDI, professionele
cultuur, het verbeteren van de
onderwijskwaliteit en het leren
van en met elkaar.
meerdere vacatures in
verschillende groepen
Reacties naar:
cheersink@kla4.school
Meer info bij Chris Heersink,
033-4941719 of 06-44558328
www.kla4.school

Een dynamische school waar het
individuele kind centraal staat.
Je staat open voor diversiteit en
wil meebouwen aan de verdere
ontwikkeling van KC Berkelwijk.
groep 3-4 (1,0 fte)
midden-bovenbouw (0,6 fte)
groep 1-2 (0,2 fte)
Reacties naar:
info@heerdleusden.nl
Meer info bij Pim Frijhoff, 0611375785 of 033-4943262
www.heerdleusden.nl

LOYSDER HOEK

ROSSENBERG

DE BONGERD

Waar talent ontwaakt! Onze
kernwoorden: Sociaal veilig,
wereldburgerschap, betrokken,
pro-actief. Op onze school is
voor elk kind het onderwijs
passend!

Voor ons telt wie jij bent en de
match met ons team. Wij vinden
het belangrijk dat je zelf blijft
leren en samen met collega’s
verantwoordelijkheid neemt
voor onze school en organisatie.
Je bent bereid om je
pedagogische visie te verrijken
met Conscious Discipline.

Onze kernwaarden zijn: bewust,
doelgericht en sportief. We
werken met duidelijke kaders en
besteden veel aandacht aan
onderwijs- en teamontwikkeling.
Werkplezier staat bij ons
centraal!

middenbouw (groep in
overleg) (1,0 fte)

Reacties naar:
info@loysderhoek.nl
Meer info bij Matthijs van Reij 0640606928 of 033-4944438
www.loysderhoek.nl

middenbouw (groep in
overleg) (1,0 fte)
Reacties naar:
mwiggers@rkbs-rossenberg.nl
Meer info bij Maeyke Wiggers,
06-41243914 of 033-4941726
www.rkbs-rossenberg.nl

groep 4 (0,6 fte)
groep 8 (0,4 fte)
Reacties naar:
info@bongerdleusden.nl
Meer info bij Esther Dubbeld,
033-4940128
www.bongerdleusden.nl

Stichting Voila verzorgt op elf scholen met ruim 200
personeelsleden voor circa 2000 kinderen onderwijs in Leusden
en Achterveld. Wat Voila uniek maakt in Nederland is dat zij vier
identiteiten verenigt in één bestuur: verschillend en toch
verbonden.

Stichting Voila | ’t Erf 1 | 3831 NA Leusden | T 033 43 35 010
info@voilaleusden.nl | www.voilaleusden.nl

