
 

 

Onze Stichting Christelijk Basis Onderwijs Lochem Laren (SCBOLL) is een stichting voor protestant 

christelijk onderwijs in de gemeente Lochem waar kinderen van alle gezindten welkom zijn.  

SCBOLL richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, zodat zij goed toegerust in onze 

maatschappij het verschil kunnen maken. 

SCBOLL heeft twee scholen in Lochem en één school in Laren. De stichting heeft een eenhoofdig 

bestuur en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de 

aansturing van hun school. Zij maken deel uit van het directieberaad en dragen actief bij aan de 

beleidsontwikkeling van de stichting.  

“Goed onderwijs mag geen toeval zijn” draagt bij aan de missie die SCBOLL zich ten doel heeft 

gesteld. Leerkrachten zijn de spil van onze organisatie en daar zetten wij dan ook op in.  

Per 1 augustus 2022 zijn wij op zoek naar enkele enthousiaste, leergierige en nieuwsgierige 

leerkrachten. 

 We hebben op onze scholen de Prins Willem Alexander in Laren, de Prins Hendrik en Daltonschool 

de Rank in Lochem meerdere vacatures (een combinatie is ook mogelijk) 

groep ½  - 0,1 fte en 0,5 fte 

groep 3 -  0,2 fte en 0,3 fte 

groep 6 -  0,4 fte 

groep 6/7 – 0,4 fte of meer 

groep 8 – 1,0 fte  

Wij zoeken collega’s die: 

• Kinderen helpen met leren en in zichzelf geloven 

• Een nieuwsgierige en onderzoekende open houding hebben 

• Proactief zijn en verantwoordelijkheid en initiatief nemen 

• Een goed reflecterend vermogen hebben 

• Meewerken aan de doorgaande ontwikkeling en kwaliteitszorg binnen de school 

• Bij voorkeur in meerdere bouwen kunnen en willen werken 

• Teamspelers zijn en kunnen bijdragen aan het gezamenlijke doel 

Wat wil jij: 

• je verdiepen in het geven van goede instructies;  

• weten hoe het leren van kinderen werkt  en dit toepassen;  

• kansengelijkheid daadwerkelijk vorm geven. 

Wat bieden wij: 

• Werkdrukverlichting door het hebben van een vakleerkracht bewegingsonderwijs 

• Een lerende organisatie met kansen op gebied van opleiding en ontwikkeling 

• Plezier en professionaliteit 



• Scholen met passie voor goed onderwijs en dat samen vorm geven 

Informatie over de vacatures voor de drie scholen kan ingewonnen worden bij Marianne Hebbink, 06 

17390472 of per mail m.hebbink@schoolderank.nl. Sollicitatiebrieven met CV mogen voor 3 juni 

eveneens naar dit mailadres gestuurd worden.  
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