
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Keender heeft als doel het verzorgen van kwalitatief goed basisonderwijs in een uitdagende 
leeromgeving waarbinnen kinderen en leerkrachten vorm kunnen geven aan hun eigen leren en 
ontwikkeling. De scholen staan in de gemeenten Berkelland (4), Haaksbergen (10) en Hof van Twente (3).  
 
Zoek jij een leuke baan in het onderwijs en wil je graag in verschillende keukens van scholen kijken? 
Dan zoeken wij jou m.i.v. 01-08-2019! 
 

 

Vacature Vervangingspool A  
WTF 0.6 - 1.0  

contract voor een jaar met uitzicht op een vast contract 
 

 
Medewerkers uit de bestuurlijke pool A worden ingezet voor kortdurende en langdurige vervangingen, 
om op die manier zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid. In 
de praktijk betekent dit inzet volgens onderstaande:  
1. kortdurende vervangingen (voor b.v. ziekte of verlof maximaal twee weken) 
2. langdurende vervangingen (voor bv ouder- en zwangerschapsverlof) 
3. langdurende vervangingen( voor langdurig ziekteverzuim) 
 
Profiel leerkracht bestuurlijke pool A 

 Flexibel zijn (conform inzetbaarheidsschema van de CAO PO) 

 Relativeringsvermogen hebben 

 Makkelijk kunnen inspelen op veranderende omstandigheden 

 Initiatiefrijk zijn  

 In staat zijn makkelijk en snel contact op te bouwen met collega’s/kinderen 

 De leerkracht in de vervangingspool A moet minimaal in 2 bouwen werkzaam kunnen zijn: 
OB-MB (groep 1 t/m 6) of MB-BB (groep 3-8) 

 Bereid om op (vrijwel) alle scholen van Keender en binnen Convent-PO (schoolbesturen in de regio) te 
werken. (maximale reistijd van 40 minuten) 

 Bereid zijn om voor een langere periode (minimaal schooljaar 2019 - 2020) te willen werken in de 
bestuurlijke pool A 

 
Aanvullende arbeidsvoorwaarden: 

 Tegemoetkoming in de mobiele telefoonkosten; 15 euro per maand 

 Aanvullende reiskostenvergoeding 
 
Heb je belangstelling om in de bestuurlijke pool A te gaan werken? Stuur dan een recente CV met 
motivatie vóór 13 mei naar Ria Deggerich, office manager Stichting Keender, e-mail: 
r.deggerich@keender.nl. Gesprekken vinden plaats op 20, 21 of 22 mei a.s. overdag bij het 
bestuurskantoor Keender, Holthuizerstraat 14 in Haaksbergen. 
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