
         

Wij geloven in goed onderwijs voor elk kind 
 

                      
 Stichting VCO Harderwijk-Hierden stelt zich ten doel om christelijk onderwijs te 

  verzorgen in Harderwijk en Hierden. De 12 scholen bieden  kwalitatief goed  
  onderwijs, in een rijke leeromgeving aan bijna 2800 leerlingen.   
  Van onze medewerkers verwachten wij dat zij hun christelijk geloof actief  

  beleven. 

 

 

Stichting VCO Harderwijk- Hierden is voor de eigen invalpool op zoek naar enkele breed inzetbare en ruim 
beschikbare  
 

Leerkrachten 
voor de vaste invalpool 

 
De poolleerkrachten worden gekoppeld aan 1 of 2 scholen. Hier verzorgen zij kortdurende en middellange 
vervangingen. Benoeming geschiedt op basis van het aantal beschikbare dagen.   
 
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste leerkrachten die: 
 

• Zin hebben in een afwisselende baan met goede mogelijkheden op langere termijn; 

• Graag ervaring willen opdoen in verschillende groepen; 

• Pedagogisch en didactisch bekwaam zijn en zich willen blijven ontwikkelen; 

• Structuur kunnen bieden, goed kunnen organiseren en consequent en duidelijk zijn; 

• Een goede relatie kunnen opbouwen met de leerlingen en goed kunnen samenwerken; 

• Graag onderdeel willen uitmaken van een vaste “thuisschool” en bij dat schoolteam willen horen. 
 
Wij verwachten dat je: 
 

• Bewust kiest voor het christelijk onderwijs; 

• In het bezit bent van een PABO-diploma; 

• Breed inzetbaar bent; 

• Een bevoegdheid voor bewegingsonderwijs hebt voor groep 3 t/m 8 of bereid bent die te halen; 

• Flexibel bent en bereid om op alle scholen in te vallen. 
 
Wat bieden wij? 
 

• Een salaris conform CAO-PO; 

• Een vaste thuisschool zodat je bij een schoolteam hoort; 

• Deelname aan teamnascholing met daarnaast een persoonlijk nascholingsbudget van € 1.000 per jaar; 

• Fietsplan en bedrijfsfitness; 

• Een fijne werkplek waar brede ervaring kan worden opgedaan en waar je je gekend voelt; 

• Een afwisselende baan waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen; 

• Kortom: een prachtige opstap naar een reguliere aanstelling op één van onze scholen. 
 
Inlichtingen: 
Informatie over de vacature kan worden verkregen bij Reinalda Meyners (HR-adviseur tel: 0341-431479) 
 
Solliciteren? 
Wij ontvangen graag je brief en cv zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor 20 augustus via sollicitaties@stichtingvco.nl 
of per post:  
Stichting VCO Harderwijk-Hierden 
T.a.v. Reinalda Meyners 
Postbus 188 
3840 AD Harderwijk 
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