
 
7 juni 2021 

 

Vacatures Stichting Keender  
  
Binnen Stichting Keender zijn er met ingang van 1 augustus a.s. diverse vacatures.  
 

Procedure: 
Deze vacatures worden intern en extern (via sociaal netwerk) uitgezet. 
Medewerkers met een vast dienstverband binnen Stichting Keender en nieuwe medewerkers die 
benoemd zijn in de Pool A per 1 augustus a.s. hebben voorrang. 

Reageren kan door middel van het sturen van een e-mail  uiterlijk 20 juni a.s. waarin jij je 
interesse en motivatie kenbaar maakt, aangevuld met een actuele CV naar de directeur van de 
school en in cc naar Roel Nolten, adviseur P&O, e-mail: r.nolten@keender.nl 

Bij meerdere sollicitanten voor een vacature kan er sprake zijn van brievenselectie. 

Vacature  

                          eer 1. BS Albatros  Wtf 0.6 Leerkracht groep 1 en 4 

2. BS Albatros  Wtf 0.8 Leerkracht groep 5/6 en 7/8 

3. Petrusschool  Wtf 0.8 Leerkracht bovenbouw 

4. Het Palet Wtf 0.6 Leerkracht onder- en middenbouw 

5. Pius X Wtf 1.0 Leerkracht groep 6 

6.  Honesch Wtf 0.6 of 0.8 Leerkracht groep 5/6 

7. Heeckeren Wtf 0.4 Onderwijsassistent groep 5 en 6 

8. Bonifatius Wtf 1.2 Meerdere leerkrachten groepen 5 

t/m 8 

9.  Buurse Wtf 0.6 Leerkracht groep 5/6 

10.  Kameleon Wtf 0.6 Leerkracht BB 

11.  De Sterrenboog Wtf 0.8 Leerkracht groep 1-2-3 

12. St. Jozef Wtf 0.6 of Wtf 1.0 Leerkracht groep 1-2 

13. Los Hoes Wtf 1.0 Leerkracht onderbouw 

14. St. Bonifacius Wtf 0.6 Leerkracht groep 8 en  

15. Kard. Alfrink Wtf 1.0 Groep 1-2 

16.  Kard. Alfrink Wtf 0.6 Leerkracht groep 4 en groep 1/2 

17. Kard. Alfrink Wtf 1.0 Leerkracht groep 5 

18. Kard. Alfrink Wtf 0.8 Onderwijsassistent groep 1 t/m 8 

 

Op de volgende pagina vind je de vacatures van de diverse scholen 

 

 
  



 

 
 
 

 
 

 
  
Kwalitatief goed onderwijs waarbij wij samen het beste bieden voor ieder kind  
 
 
Basisschool de Albatros is m.i.v. schooljaar 2021-2022 op zoek naar:  
 

Een enthousiaste leerkracht voor groep 1 en 4 
 
Het betreft een vacature met een omvang van 0.6 WTF, 2 dagen in groep 1 en 1 dag in groep 4. Deze 
vacature zou ook door twee mensen ingevuld kunnen worden. 
 
Wij zijn op zoek naar een collega die:  
• Passie heeft voor zijn/haar werk  
• Pedagogisch sterk is en oog heeft voor de talenten van kinderen  
• Goed om kan gaan met de verschillen tussen kinderen en ouders  
• Open, eerlijk en nieuwsgierig is  
• Goed kan samenwerken in een team 
 
Wij bieden:  
• Een prachtige Kanjerschool in ontwikkeling naar een Integraal Kindcentrum  
• Geweldige kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften  
• Betrokken ouders die graag meegenomen willen worden in de ontwikkeling van hun kind  
• Een enthousiast team dat samen werkt om het beste te bieden voor ieder kind  
 
Herken je je in bovengenoemd profiel? Zou je op onze school willen werken?  
Stuur dan een motivatiebrief met CV voor 20 juni 2021 naar Alex van Dal, email: a.vandal@keender.nl  
en in cc naar Roel Nolten, adviseur P&O, email: r.nolten@keender.nl  
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alex van Dal via telefoon 0547-273806 of 
06-30205519 
 
De gesprekken vinden plaats in week 25 en/of week 26. 
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Kwalitatief goed onderwijs waarbij wij samen het beste bieden voor ieder kind  
 
 
Basisschool de Albatros is m.i.v. schooljaar 2021-2022 op zoek naar:  
 

Een enthousiaste leerkracht voor groep 5/6 en 7/8 
 
Het betreft een vacature met een omvang van 0.8 WTF, 2 dagen in groep 5/6 en 2 dagen 
ondersteunen in groep 5/6 en 7/8. 
 
Wij zijn op zoek naar een collega die:  
• Passie heeft voor zijn/haar werk  
• Pedagogisch sterk is en oog heeft voor de talenten van kinderen  
• Goed om kan gaan met de verschillen tussen kinderen en ouders  
• Open, eerlijk en nieuwsgierig is  
• Affiniteit heeft met het werken in combi-groepen 
• Goed kan samenwerken in een team 
 
Wij bieden:  
• Een prachtige Kanjerschool in ontwikkeling naar een Integraal Kindcentrum  
• Geweldige kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften  
• Betrokken ouders die graag meegenomen willen worden in de ontwikkeling van hun kind  
• Een enthousiast team dat samen werkt om het beste te bieden voor ieder kind  
 
Herken je je in bovengenoemd profiel? Zou je op onze school willen werken?  
Stuur dan een motivatiebrief met CV voor 20 juni 2021 naar Alex van Dal, email: a.vandal@keender.nl  
en in cc naar Roel Nolten, adviseur P&O, email: r.nolten@keender.nl  
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alex van Dal via telefoon 0547-273806 of 
06-30205519 
 
De gesprekken vinden plaats in week 25 en/of week 26. 
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Samen werken  
aan de toekomst!  

De visie van onze school is: 
We willen een school zijn, waar ieder kind 
zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.  
We bieden ondersteuning waar het moet 
en laten kinderen zelfstandig waar het 
kan. 
We willen kinderen laten groeien op zowel 
sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch 
als creatief vlak. 
Dit gebeurt in een sfeer van respect, 
veiligheid en geborgenheid, samen met 
onze leerlingen en hun ouders. 

 

Door het plotselinge vertrek van een leerkracht naar een school in het voortgezet onderwijs en de 
inzet van NPO-gelden zijn wij op zoek naar een  
 

enthousiaste leerkracht voor de bovenbouw, 

die ons team vanaf komend schooljaar wil komen versterken. Het is de bedoeling dat deze leerkracht 
het komende jaar een eigen groep gaat draaien. De vacature is voor een werktijdfactor van 0.8, maar 
ook parttimers met kleinere werktijdfactoren nodigen we graag uit om te solliciteren.  
 
Wij zoeken iemand, die: 
• Enthousiast en gemotiveerd is; 

• Bij voorkeur ervaring heeft met het werken in de midden- en bovenbouw en met het draaien van 

een eigen groep;  

• Kan en wil samenwerken met collega’s van de andere groepen in de bouw en binnen de school; 

• Eigen ideeën, ervaring en inbreng wil combineren met de ervaring en werkwijze van de school, om 

zo ons onderwijs nog verder te versterken; 

• Open, eerlijk en respectvol kan communiceren met zowel leerlingen, ouders, collega’s als 

externen. 

Wij bieden: 
• Een Kanjerschool, waar leerlingen graag naartoe gaan; 

• Een fijne school met een collegiaal en gezellig team, waarin taken samen en in overleg verdeeld 

en uitgevoerd worden; 

• Begeleiding bij het werken in je groep en het leren kennen van de schoolafspraken; 

• Betrokken ouders en een omgeving, waarin de school een duidelijke plaats heeft; 

• Een prettige, open werksfeer. 

Heb je interesse? Stuur dan voor 20 juni a.s. een motivatiebrief en CV naar d.hek@keender.nl  en in cc 
naar r.nolten@keender.nl. De gesprekken zullen wij voeren op 23 of 24 juni.  
Wil je meer informatie? Bel dan met Dineke Hek (directeur), 0547-333420 of 06-12607345.  

 

mailto:d.hek@keender.nl
mailto:r.nolten@keender.nl


          
 

                                                           
   

    
 

Voor de fusieschool van KBS Dr.Ariëns en BS Holthuizen “Het Palet” 
zoeken we een bevlogen leerkracht per 1 augustus 2021 

 

 
Een leerkracht voor onder -en middenbouw (wtf 0.6) 

 
 
Wij zijn op zoek naar een collega die: 

• Vanuit passie en betrokkenheid werkt aan de ontwikkeling van de school, het kind en zichzelf.  

• Een uitdaging niet uit de weg gaat. 

• Onze visie actief uitdraagt. 

• Open staat voor onze school- en teamontwikkeling. 

• Uitgaat van kansen en mogelijkheden.  
 
Wij bieden: 

• Een fijne school met enthousiaste kinderen, ouders en collega’s.  

• Een school die de uitgangspunten van Rots en Water zichtbaar wil uitdragen.   

• Een school die volop in beweging is en de komende jaren het didactisch handelen centraal stelt.  

• Een prettige werksfeer waar we elkaars talenten waarderen en van en met elkaar willen leren.  

• Op termijn een nieuw schoolgebouw (verwachting augustus 2023) 
 
 
Heb je belangstelling? Stuur dan een mail, waarin jij je interesse en motivatie kenbaar maakt, aangevuld 
met een recent CV, voor 20 juni 2021 naar Henri Verheij, directeur a.i. van basisschool Dr. Ariëns en 
Holthuizen, email: h.verheij@keender.nl en in cc naar Roel Nolten, adviseur P&O, email: 
r.nolten@keender.nl  
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Henri, 06-24930341. 
 
De gesprekken vinden plaats voor 30 juni 2021. 

mailto:h.verheij@keender.nl
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Wie ziet voor zichzelf een mooie uitdagende baan als 
groepsleerkracht op de PIUS X? 

Leerkracht groep 6 

WTF 1,0 
 

(Deze vacature kan ook ingevuld worden door twee parttimers) 

Wij zijn op zoek naar een leerkracht die.... 

▪ Een teamspeler is met een open communicatie en open houding; 
▪ Oog en hart heeft voor leerlingen; 
▪ Affiniteit heeft met de midden- en bovenbouw; 
▪ Een goede samenwerking met ouders belangrijk vindt; 
▪ Flexibel is en een positieve inbreng heeft; 
▪ Gemakkelijk contact maakt met leerlingen maar ook ‘stevig’ genoeg is om 

structuur te bieden; 
▪ Bij voorkeur in het bezit is van een gymbevoegdheid; 
▪ Open staat om samen met collega’s, ouders en leerlingen het onderwijs op 

onze school verder te ontwikkelen. 

En wij? Wij zorgen ervoor dat 

▪ Je je welkom voelt op onze school; 
▪ Je onderdeel uitmaakt van ons enthousiaste team; 
▪ Er voldoende uitdaging is om mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen; 
▪ Er ruimte is voor persoonlijke groei; 

Past bovenstaande bij jou...? 

Mail dan voor 20 juni 2021 je motivatiebrief voorzien van je CV naar: 
b.kiffen@keender.nl en in cc naar Roel Nolten; r.nolten@keender.nl  

Als je graag meer wilt weten over onze school en/of functie dan kun je contact 
opnemen met Bianca Kiffen, directeur Pius X, 06-23 93 31 75 of directie@piusx.eu . 
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Basisschool Heeckeren, 
Bezoekadres;  Kloosterlaan 60, 
  7471 BC Goor. 
Postadres; Postbus 2, 
  7470 AA Goor. 
Telefoon; 0547-261418 
 
 
 
 
 
Basisschool Heeckeren - 
onderdeel van Kindcentrum Heeckeren (samen met KDV Hof van Twente), 
 
is vanuit de ondersteuningsgelden van de overheid (NPO plan) op zoek naar een enthousiaste 
onderwijsassistent voor groep 5 en 6 (werktijdfactor van 0,4 fte). Dat gaat dan om 2 dagen, weliswaar 
heeft onze voorkeur 4 ochtenden (mits dat haalbaar passend is). Het betreft een tijdelijke vacature voor de 
duur van een schooljaar, tenminste tot 31 juli 2022.  
 
We zijn op zoek naar een collega die; 

• een veilige en vertrouwde omgeving creëert,  

• flexibel, initiatiefrijk en enthousiast is, 

• goed kan samenwerken en helpt ondersteunen in de groep / met kleine groepjes 

• kan relativeren (en de nodige humor bezit), 

• wil bijdragen aan andere schoolse taken en activiteiten. 
 
Wij bieden/hebben:  

• een school met ongeveer 220 leerlingen,  

• een enthousiast en betrokken team om mee samen te werken,  

• een prachtig gebouw met een schitterende buitenruimte, 

• ontwikkeling en oog voor het  leren en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling, 

• een school die middenin de maatschappij staat. 
 

Herken je je in bovengenoemd verhaal? Zou je (tijdelijk) op onze school willen werken?  
Stuur dan je korte sollicitatiebrief met CV voor 20 juni 2021 naar Bernadette Brunnekreef (adjunct-
directeur), b.polman@keender.nl en in cc naar Roel Nolten (adviseur P&O) r.nolten@keender.nl . 
 
Voor meer informatie kan gebeld worden op: 0547-261418 (nummer school). De gesprekken zullen 
z.s.m. worden gevoerd.  
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‘Basisschool St.Bonifatius… Een wijkschool in de Veldmaat met  voor iedereen’ 
Ik heb juf leren luisteren en meneer leren kijken 

Mijn klasgenoten leren ontdekken hoe belangrijk ze voor mij zijn 

Ik heb zelf ontdekt dat ik, 

ik mag zijn en dat ik mij mijn hele verdere leven 

mag blijven ontwikkelen 
 

 

Wij zijn op zoek naar meerdere leerkrachten voor groep 5 t/m 8 (deeltijd en/of voltijd).  

 

In totaal WTF 1.2 die: 

• Een veilige en vertrouwde omgeving creëren 

• Veel structuur kunnen bieden 

• Kind centraal stellen 

• Flexibel zijn 

• Initiatiefrijk zijn 

• Zelfstandig en ook in een team kunnen 

werken 

Wat bieden wij: 

• Een fijne school met ongeveer 200 leerlingen, 

verdeeld over acht groepen, 

• Een enthousiast en bevlogen team om in samen te werken, 

• Een prettige werksfeer waar groei en ontwikkeling centraal staan, 

• Een goede samenwerking met betrokken ouders. 

Herken je je in bovengenoemd profiel en wil je werken in een bevlogen team? Stuur dan je 

sollicitatiebrief met CV voor 20 juni a.s. naar Miriam van der Heide (directeur) 

m.vanderheide@keender.nl en in cc naar Roel Nolten (adviseur P&O) r.nolten@keender.nl  

Voor meer informatie kun je kijken op de website: www.bonifatiushb.nl en contact opnemen met 

Miriam: 0653527208. 
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Samen steeds een stapje verder! 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die ons team komt versterken!  
 

Het betreft een vacature met de omvang 0,6 (3 dagen) in groep 5/6.   

 
We zoeken een leerkracht die…  

 

• kan samenwerken in een klein team en hierin een gelijkwaardige en energieke partner is;  

• die het kind centraal stelt en denkt in kansen en mogelijkheden;  

• actief meewerkt aan een positief pedagogisch groeps- en schoolklimaat; 

• eigen ideeën heeft over toekomstbestendig onderwijs en hiermee een ander kan inspireren. 

 

Wij bieden…  
 

• enthousiaste leerlingen;  

• betrokken ouders;  

• een fijne school met een collegiaal team;  

• een prettige werksfeer.  

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Juliët Elsinghorst (dir.).  

Telefoonnummer school: 053 - 5696363   

Telefoonnummer Juliët Elsinghorst: 06 - 13761337  

 

Procedure en tijdpad: 

• Reageren op bovenstaande vacatures kan voor 20 juni a.s. d.m.v. het sturen van een mail waarin jij 

je interesse en motivatie kenbaar maakt, aangevuld met een actuele CV naar de directie van 

basisschool Buurse: directie@bsbuurse.nl en in cc naar Roel Nolten: r.nolten@keender.nl     

• De gesprekken houden wij bij voorkeur op maandag 28 juni vanaf 16.00 uur.  
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          IKC De Kameleon geeft kleur aan jouw toekomst! 
 
IKC De Kameleon heeft ongeveer 200 kinderen verdeeld over 8 basisschoolgroepen en 1 
peutergroep. Binnen ons IKC zien we dat ieder kind uniek is. Wij werken samen vanuit onze passie 
aan de brede- en talentontwikkeling van elk kind. Daarbij streven we naar een zo optimaal 
mogelijk resultaat. We denken hierbij in kansen en mogelijkheden. 
Uitgangspunt voor ons IKC is dat ieder kind, iedere medewerker en iedere ouder zich welkom, 
veilig en gezien voelt. Vanuit een positief welbevinden, werken wij aan de betrokkenheid van de 
kinderen. Een hoge betrokkenheid zorgt voor diepgaand leren. Vanuit daar werken wij aan de 
competentieontwikkeling (kennis en vaardigheden) en prestaties van kinderen. 
 
IKC De Kameleon is op zoek naar: 
 

                                    leerkracht BB (0,6)  
                                  
Wij, leerlingen, team en ouders van IKC De Kameleon zoeken een leerkracht die: 

• Enthousiast, gemotiveerd en betrokken is 

• Een fijne en veilige sfeer creëert 

• Het beste uit kinderen wil halen en hierbij reflecteert op zijn/ haar eigen handelen 

• Uitgaat van kansen en mogelijkheden 

• Een goede samenwerking met ouders belangrijk vindt 

• Open, eerlijk en respectvol communiceert met kinderen, ouders, collega’s en externen 

• Open staat om te leren van- en met collega’s 
 
Wij bieden jou:  

• Een school waar een veilig klimaat heerst  

• Een school die onderwijskundig volop in ontwikkeling is  

• Een enthousiast, betrokken en lerend team 

• Een groep kinderen die graag met en van jou willen leren  

• Betrokken ouders die vertrouwen hebben in de school  

• Een prachtig nieuw schoolgebouw en groen schoolplein die fungeren als spil in de wijk  
 
Voor meer informatie over onze school: www.ikcdekameleon.nl 
 
Herken je je in bovenstaand profiel? Zou je op onze school willen werken? 
Stuur dan een motivatiebrief met CV voor 20 juni 2021 a.s. naar Kim van den Berg 
(directie@ikcdekameleon.nl) en in cc naar Roel Nolten, adviseur P&O (r.nolten@keender). 
 
De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdagmiddag 25 juni 2021 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kim van den Berg 
  053-5723363/ 0630114167 

http://www.ikcdekameleon.nl/
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De Sterrenboog laat elk kind stralen!  

verbonden-ontdekken-eigenaarschap 
 
 
 

 
Basisschool de Sterrenboog is m.i.v. augustus 2021  op zoek naar: 

 

 Een leerkracht voor groep 1-2-3  Wtf 0,8  
(0,4 in groep 1-2 en 0,4 flexibel inzetbaar in groep 1-2-3) 

  
 

Wij zijn op zoek naar een collega die: 

• Affiniteit heeft met de onderbouw en samen met ons het werken vanuit de leerlijnen én 
het doelgericht spelen in uitdagende hoeken verder vorm wil geven 

• Een veilige en vertrouwde omgeving creëert  

• Flexibel, initiatiefrijk en enthousiast is 

• Een teamspeler is 
 

Wij bieden: 

• Een school met 160 leerlingen, die volop in beweging is  

• Vriendelijke leerlingen en betrokken ouders 

• Een prettige werksfeer, waarin we open staan om te leren 

• Een enthousiast en betrokken team 

• Een prachtig schoolgebouw met zowel binnen als buiten veel ruimte om onze 
onderwijsvisie zichtbaar te maken 

 
 
Herken jij je in bovenstaand profiel en wil je samen met ons verder ontwikkelen op deze fijne 
school? Stuur dan je motivatiebrief met CV vóór 20 juni naar Mirjam Haverkate (directeur), 
m.haverkate@keender.nl en in cc naar r.nolten@keender.nl  

 
De gesprekken vinden plaats op 22 juni. Voor meer informatie kun je contact opnemen met  

Mirjam Haverkate 06-21558522.   
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Wij zijn een fijne dorpsschool met bijna 100 leerlingen verdeeld over vier combinatiegroepen, in 
het dorp Rietmolen. SAMEN ontwikkelen wij onze leerlingen tot unieke, zelfbewuste mensen die 

VERANTWOORDELIJK om kunnen gaan met zichzelf en de omgeving waardoor zij succesvol en 
gelukkig zullen zijn in het leven. Wij zien de toekomst van onze school als een ontwikkelplek voor 

leerlingen, waarbij de focus ligt op onderwijs van hoge KWALITEIT zodat onze leerlingen het 
maximale uit zichzelf kunnen halen.  Samen met onze leerlingen en ouders zijn wij altijd in 

BEWEGING en TROTS op onze school! 
 

Gaat jouw onderwijshart sneller kloppen bij kleuters? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 (0.6 of 1.0 in groep 1-2) 
 
Ben jij erbij? 
* Als we doelgericht leren en spelenderwijs leren combineren in groep 1/2. 
* Als we het leren meer zichtbaar maken voor onze leerlingen. 
* Als we samen verder werken aan goed en boeiend onderwijs. 
* Als we samenwerken met leerlingen, ouders, Rietmolen en de wereld om ons heen. 
* Als we onze successen vieren en trots zijn op onze “verbouwde” school. 
Wij zoeken jou! 
* Als jij geniet van het werken met kleuters. 
* Als jij meerdere jaren ervaring hebt in de onderbouw. 
* Als jij gelooft dat methodisch werken niet de toekomst is. 
* Als jij een teamplayer bent en gelooft in de kracht van samen leren. 
 
Heb je interesse? 
Laat het ons weten voor 20 juni 2021 via een brief naar m.ribbers@keender.nl en in cc naar 
r.nolten@keender.nl.  De gesprekken zullen wij voeren in week 25. 
Wil je meer informatie? Bel dan met Marloes Ribbers (directeur), 0545-221048 of 06-55920939. Je bent 
van harte welkom en we horen graag van jou! 
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Basisschool Los Hoes is een humane school die een krachtige leeromgeving creëert waarin 
kinderen worden uitgedaagd en uitgenodigd hun talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.  
Onze school staat open voor ieder kind en heeft respect en aandacht voor haar/zijn achtergrond.  
Onze school is een inspirerende gemeenschap van lerende kinderen en volwassenen en biedt hen 
de gelegenheid te leren kiezen, delen en maken. 

 
Vacature Basisschool Los Hoes 
 
 
Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zoeken wij een nieuwe collega in de onderbouw 
 
Het gaat om een tijdelijk dienstverband voor een jaar.  
De vacature is deels voor vervanging en deels tijdelijke vacature. 
 
Je start fulltime als leerkracht onderbouw. 
De leerkracht die je vervangt zal na de zomervakantie starten met re-integreren. Wanneer zij 
volledig hersteld is, zul je tot aan de zomervakantie 2022 nog een wtf van waarschijnlijk  
0.4 of 0.5 behouden. 
 
Wil jij bijdragen aan vernieuwend onderwijs in een ander onderwijsconcept; het eigenaarschap 
van kinderen vergroten o.a. met behulp van het gedachtegoed van The Leader in Me; 
samenwerken met en ondersteund worden door een team enthousiaste collega’s; samen met je 
collega’s blijven leren en ontwikkelen? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martine Keemers. 
Telefoonnummer school: 053-5743822  
Telefoonnummer Martine Keemers: 06-29330970 
 
Procedure en tijdpad: 

• Je reageert voor 20 juni d.m.v. het sturen van een mail waarin jij je interesse en motivatie 
kenbaar maakt, aangevuld met een actueel CV naar Martine Keemers, directeur 
basisschool Los Hoes: m.keemers@keender.nl en in cc naar Roel Nolten, 
r.nolten@keender.nl  

• De gesprekken houden wij in de week van 21 juni. 
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Onze school is een dorp in het klein. Een plek waar kinderen elkaar leren 
kennen. Verschillende talenten komen samen. Boekenwurmen, handen-uit-
de-mouwers, creatievelingen en dromers. Op de St.Bonifacius is plek voor 
iedereen. En nu is er ook een plekje voor jou! 
De Bonifacius is per 1 augustus 2021 op zoek naar: 
 

 

Een enthousiaste leerkracht voor 0,6 fte bestaande uit: 
 

- 0,2 groep 8 tot einde schooljaar 

- 0,4 groep 7 tot de kerstvakantie  

Na de kerstvakantie is er de mogelijkheid om nog enkele weken op vervangingsbasis te worden inzet. 
Wij zijn op zoek naar een collega die: 

• Passie heeft voor zijn/haar werk 

• Open, eerlijk en nieuwsgierig is 

• Een veilige en vertrouwde omgeving kan creëren waarin het kind 

centraal staat 

• Doelgericht werkt vanuit het welbevinden en betrokkenheid van 

het kind 

Wij bieden: 

• Een Vreedzame School in een prachtig dorp 

• Een kleine school met 120 leerlingen, verdeeld over 6 groepen 

• Geweldige kinderen met uiteenlopende talenten en onderwijsbehoeften 

• Een enthousiast en bevlogen team dat samen de handen uit de mouwen steekt  

• Een prettige werksfeer waarin ieder zijn/haar onderwijskundige kwaliteiten op een hoger plan wil 

brengen en houden 

• Een prettige samenwerking met betrokken ouders 

Herken je je in bovengenoemd profiel en wil je je samen met ons verder ontwikkelen? Stuur dan je 
motivatiebrief met CV voor 20 juni naar Anne Sassen (directeur) a.sassen@keender.nl en in cc naar Roel 
Nolten (adviseur P&O) r.nolten@keender.nl 
De gesprekken worden na 21 juni gehouden. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anne Sassen (06-15676903) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

mailto:a.sassen@keender.nl
mailto:r.nolten@keender.nl


 

 
De Alfrinkschool zoekt jou!  

 
Een enthousiaste leerkracht voor groep 1-2 

Het betreft een vacature van WTF 1.0 met ingang van 1 augustus 2021.  
In eerste instantie voor de duur van één jaar.  

Onze voorkeur gaat uit naar een voltijdbaan, maar een deeltijdbaan is ook mogelijk. 
 
 

 
 
Kanjerschool   Spelend leren 
 
Beweegwijs   Projectonderwijs 
 
Snappet   Chromebooks 
 

 
 

 
 
Wij zoeken een leerkracht die… 

• affiniteit heeft met de onderbouw, 

• pedagogisch sterk is en oog heeft voor de talenten van leerlingen, 

• open, eerlijk en nieuwsgierig is, 

• vanuit passie en betrokkenheid samen met collega’s, ouders en leerlingen wil werken aan de 
ontwikkelingen van onze school, 

• zich kan vinden in de uitgangspunten van onze fijne school en hieraan een positieve bijdrage kan 
leveren. 

 
Wij bieden.. 

• een leuke school met ongeveer 165 leerlingen verdeeld over 7 groepen, 

• een enthousiast en behulpzaam team om mee samen te werken, 

• geweldige leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften, 

• betrokken ouders die graag meegenomen willen worden in de ontwikkeling van de leerling. 
 
 

Past bovenstaande bij jou? 
Mail dan voor 20 juni a.s. je motivatiebrief en je CV naar Laura Peters (l.peters@keender.nl) en in cc naar 
Benno de Graaf (b.degraaf@keender.nl)  en Roel Nolten (r.nolten@keender.nl). 
 
Als je meer wilt weten over onze school en/of functie dan 
kun je contact opnemen met Laura Peters. Telefoonnummer 
school: 0545 – 292686. De gesprekken worden z.s.m. 
gevoerd.  
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De Alfrinkschool zoekt jou!  
 

Een enthousiaste leerkracht voor groep 4 
Het betreft een tijdelijke vacature van WTF 0.4 met ingang van 1 augustus 2021.  

Onze voorkeur gaat uit naar de werkdagen maandag en dinsdag. 
In eerste instantie voor de duur van één jaar.  

 
Tevens bieden wij tot 1 april 2022 voor WTF 0.2 een dag in de groepen 1 t/m 4 inzake werkdrukverlaging 
van de leerkracht. Dit op een dag naar keuze. Het zou prettig zijn wanneer beide functies gecombineerd 

kunnen worden tot een baan van WTF 0.6. 
 

 
 
Kanjerschool   Spelend leren 
 
Chromebooks   Projectonderwijs 
 
Snappet   Beweegwijs 
 

 
 

 
Wij zoeken een leerkracht die… 

• affiniteit heeft met de middenbouw, 

• pedagogisch sterk is en oog heeft voor de talenten van leerlingen, 

• open, eerlijk en nieuwsgierig is, 

• vanuit passie en betrokkenheid samen met collega’s, ouders en leerlingen wil werken aan de 
ontwikkelingen van onze school, 

• in het bezit is van een gymbevoegdheid, 

• zich kan vinden in de uitgangspunten van onze fijne school en hieraan een positieve bijdrage kan 
leveren. 

 
Wij bieden.. 

• een leuke school met ongeveer 165 leerlingen verdeeld over 7 groepen, 

• een enthousiast en behulpzaam team om in een prettige werksfeer mee samen te werken, 

• geweldige kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften, 

• betrokken ouders die graag meegenomen willen worden in de ontwikkeling van hun kind. 
 
 

Past bovenstaande bij jou? 

 
 
Als je meer wilt weten over onze school en/of functie dan kun je 
contact opnemen met Laura Peters. Telefoonnummer school: 
0545 – 292686. De gesprekken worden z.s.m. gevoerd. 
 
 

 

Mail dan voor 20 juni a.s. je motivatiebrief en je CV naar Laura Peters (l.peters@keender.nl) en in cc 
naar Benno de Graaf (b.degraaf@keender.nl)  en Roel Nolten (r.nolten@keender.nl). 



 

De Alfrinkschool zoekt jou!  
 

Een enthousiaste leerkracht voor groep 5 
Het betreft een vacature van WTF 1.0 met ingang van 1 augustus 2021.  

In eerste instantie voor de duur van één jaar.  
Onze voorkeur gaat uit naar een voltijdbaan, maar een deeltijdbaan is ook mogelijk. 

 

 
 
Kanjerschool   Spelend leren 
 
Beweegwijs  Projectonderwijs 
 
Snappet   Chromebooks  
 

 
 

 
Wij zoeken een leerkracht die… 

• affiniteit heeft met de middenbouw, 

• pedagogisch sterk is en oog heeft voor de talenten van leerlingen, 

• open, eerlijk en nieuwsgierig is, 

• vanuit passie en betrokkenheid samen met collega’s, ouders en leerlingen wil werken aan de 
ontwikkelingen van onze school, 

• in het bezit is van een gymbevoegdheid, 

• zich kan vinden in de uitgangspunten van onze fijne school en hieraan een positieve bijdrage kan 
leveren. 

 
Wij bieden.. 

• een leuke school met ongeveer 165 leerlingen verdeeld over 7 groepen, 

• een enthousiast en behulpzaam team om mee samen te werken, 

• geweldige leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften, 

• betrokken ouders die graag meegenomen willen worden in de ontwikkeling van de leerling. 
 
 

Past bovenstaande bij jou? 
Mail dan voor 20 juni a.s. je motivatiebrief en je CV naar Laura Peters (l.peters@keender.nl) en in cc naar 
Benno de Graaf (b.degraaf@keender.nl)  en Roel Nolten (r.nolten@keender.nl). 
 
Als je meer wilt weten over onze school en/of functie 
dan kun je contact opnemen met Laura Peters. 
Telefoonnummer school: 0545 – 292686. De 
gesprekken worden z.s.m. gevoerd.  
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De Alfrinkschool zoekt jou!  
 

Een enthousiaste onderwijsassistent 
Het betreft een vacature van WTF 0.8 met ingang van 1 augustus 2021. 

In de eerste instantie voor de duur van één jaar. 
 
 

 
 
Kanjerschool   Spelend leren 
 
Chromebooks   Projectonderwijs 
 
Snappet   Beweegwijs 

 
 
 

 
Taken: 
Als onderwijsassistent werk je onder verantwoordelijkheid van een of meerdere leerkrachten in de 
groepen 1 t/m 8. Je ondersteunt hen zowel binnen als buiten de groep.  

 
Wij zoeken een collega die… 

• graag met kinderen werkt en goed kan aanvoelen wat zij nodig hebben, 

• flexibel is en weet van aanpakken, 

• een afgeronde opleiding onderwijsassistent (mbo, niveau 4) heeft, 

• goed kan samenwerken in een team en hierin een gelijkwaardige partner is, 

• actief meewerkt aan een positief pedagogisch groeps- en schoolklimaat. 
 
 

Wij bieden.. 
• een leuke school met ongeveer 165 leerlingen verdeeld over 7 groepen, 

• een enthousiast en behulpzaam team om mee samen te werken, 

• geweldige leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften, 

• betrokken ouders die graag meegenomen willen worden in de ontwikkeling van de leerling. 
 
 

Past bovenstaande bij jou? 
Mail dan voor 20 juni a.s. je motivatiebrief en je CV naar Laura Peters (l.peters@keender.nl) en in cc naar 
Benno de Graaf (b.degraaf@keender.nl)  en Roel Nolten (r.nolten@keender.nl). 
 
Als je meer wilt weten over onze school en/of functie dan 
kun je contact opnemen met Laura Peters. 
Telefoonnummer school: 0545 – 292686. De gesprekken 
worden z.s.m. gevoerd. 
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