
Zijn/haar christelijk geloof wil uitdragen;
Enthousiast is en zich 100% inzet;
Communicatief vaardig is en goed kan organiseren;
Bereid is om te leren van anderen;
Collegiaal is;
Van harte bereid is ook niet-groepsgebonden taken uit te voeren;
Een deskundige en enthousiasmerende persoonlijkheid is.

Een team dat steeds bezig is met vernieuwing en verbetering;
Een uitdagende wijze van werken;
Veel ruimte voor eigen initiatieven;
Hardwerkende en enthousiaste collega’s;
Ondersteuning en begeleiding;
Een inspirerende omgeving.

Wij zoeken een collega die:

Wat bieden wij?

 

De Klokbeker is een middelgrote christelijke basisschool, waarvan de hoofdlocatie gelegen is aan de prachtige
heide. 

De Klokbeker is volop in ontwikkeling. 
We werken aan:
- Effectieve instructie , thematisch werken, optimale differentiatie, verrijkende hoeken

Kenmerkend voor de Klokbeker is:
Focusgroepen, Veel expertise, Warming-up

De Klokbeker geeft onderwijs met een Plus (een hele grote plus!). De Klokbeker wil niet alleen een goede school
zijn. Minstens zo belangrijk vinden wij het om de kinderen te leren dat er een God is die van hen houdt.

Nieuwsgierig?
Kijk op onze website: www.klokbeker.com

De Klokbeker is onderdeel van de Stichting VPCO Ermelo. VPCO wil haar leerlingen goed onderwijs bieden. Dat
vraagt om enthousiaste, deskundige en betrokken collega’s. Daar zijn wij trots op en willen wij in investeren! 

Ga jij met ons mee op expeditie?
Het team van De Klokbeker zoekt per direct

Een groepsleerkracht instroomgroep ( fte 0,3250)
dinsdag en vrijdagmorgen

 
Een groepsleerkracht bovenbouw ( fte 0,4000 - 0,6000)

en
enthousiaste invalleerkrachten voor de midden- en

bovenbouw

Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Hans van Schanke, directeur De Klokbeker.
Zijn telefoonnummer is: 0651765232

 
Een schriftelijke reactie kun je voor 20 november 2021 sturen aan de directie van de school:

info@klokbeker.com 
 

Mochten bovenstaande vacatures niet passend zijn, maar ben je wel geïnteresseerd om binnen VPCO te werken, reageer dan ook. 
Wellicht zijn er nog andere mogelijkheden binnen de VPCO: Dit kan via info@vpcoermelo.nl 

 
Arbeidsvoorwaarden:

Salaris conform CAO PO, afhankelijk van opleiding en ervaring.
 

www.klokbeker.com

http://www.klokbeker.com/
http://www.klokbeker.com/



