
 

 

Schakelklas leerkracht 
 Harderwijk CBS DOK19  wtf 0,5 

 

 

Ben jij die enthousiaste leerkracht die per 1 maart 2023 met ons wil 

werken aan goed onderwijs voor elk kind? Dan is deze baan voor jou. 
 

Wie wij zijn 
Welkom bij Stichting VCO Harderwijk-Hierden! Wij zijn een trotse organisatie met twaalf basisscholen. Op al onze 

scholen maakt onze christelijke identiteit het verschil. Kinderen én ouders zijn belangrijk en waardevol. Jij doet ertoe! 

Dat zeggen we hardop en laten we onze leerkrachten, ouders en onze 2800 leerlingen telkens weer ervaren.  

Onze missie is “leerlingen laten groeien in kennis, vaardigheden en als (mede)mens”.  

Wij geloven in goed onderwijs voor elk kind, met: 

• Een positieve en veilige sfeer. 

• Aandacht voor welzijn, want kinderen die goed in hun vel zitten, ontwikkelen zich beter. 

• Respect en gelijkwaardigheid, ongeacht je achtergrond. 

• Focus op ‘je best doen’ in plaats van ‘de beste zijn’. 

• Ruimte om kind te zijn en je te ontwikkelen op je eigen niveau en in je eigen tempo. 

 

Wat je doet 

• Je werkt 4 ochtenden in de week aan de taalontwikkeling van kinderen. 

• Je werkt met LOGO3000 als leidraad.  

• Je werkt veel met prentenboeken en liedjes.  

• Je begeleidt spel in de hoeken en lokt rijke taal uit.  

 

Wie je bent / wat je kunt 

• Oog en hart voor kinderen. 

• Reflectief en leergierig. 

• Goed samenwerken met collega’s en ouders. 

• Doelgericht werken, didactisch sterk en handelingen uitvoeren conform de leerkracht functiebeschrijving. 

• Professioneel en invoelend communiceren. 

 

Wat je krijgt 
✓ Een salaris conform CAO-PO. 

✓ Een fijne werkplek waar je samen met collega’s kunt blijven ontwikkelen. 

✓ Ruime mogelijkheden voor begeleiding en professionalisering. 

✓ Een enthousiast en goed samenwerkend team waar je jezelf kunt zijn. 

✓ Een school die staat voor vernieuwing en ontwikkeling. 

Interesse en contact 

Schriftelijke reacties (motivatie en cv) uiterlijk 12 februari, via e-mail naar sollicitaties@stichtingvco.nl. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Jolanda Bronkhorst (huidige schakelklas leerkracht) 06-28850381 of 

Moniek Zonneveld-Bosch 06-13193282 (directeur DOK19).  

 

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

Kanjerschool / Coöperatief leren / Goede zorgstructuur 
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