
 

 

 

 

“Goed onderwijs mag geen toeval zijn”, vind jij dat ook? Dan zoeken wij jou! 

 

Ben jij die enthousiaste, nieuwsgierige, leergierige collega die met een proactieve houding in 

een lerende organisatie wil werken, dan ben je bij ons aan het juiste adres.  

Voel jij je in groep 8 als een vis in het water, dan hebben wij een (bijna) fulltime baan voor jou! 

De Prins Hendrikschool biedt onderwijs op maat in de groepen, geeft instructies op verschillende 

niveaus en differentieert op tempo, niveau en interesse. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen 

manier en tempo. Passend onderwijs is rekening houden met die verschillen, maar met dezelfde 

kansen voor iedereen.  

De Prins Hendrikschool is één van de scholen van de Stichting Christelijk Basis Onderwijs Lochem 

Laren (SCBOLL). 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. Leerkrachten zijn de spil van onze organisatie en daar 

zetten wij dan ook op in.  

Per 1 augustus 2022 zijn wij op zoek naar een leerkracht voor groep 8 (0.8 of 1.0 fte). 

Ben jij iemand die: 

• Kinderen helpt met leren en in zichzelf geloven 

• Een nieuwsgierige en open houding heeft 

• Proactief is en verantwoordelijkheid en initiatief neemt 

• Meewerkt aan de doorgaande ontwikkeling en kwaliteitszorg binnen de school 

• Bij voorkeur in meerdere bouwen kan en wil werken 

• Een teamspeler is en bij kan dragen aan het gezamenlijke doel 

Wat bieden wij: 

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

• Plezier en professionaliteit 

• Scholen met passie voor goed onderwijs dat samen gevormd moet worden 

Informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij Sietske Brouwer, 06 48514837 of per mail 

s.brouwer@schoolprinshendrik.nl. Sollicitatiebrieven met CV mogen uiterlijk 29 juni eveneens naar 

dit mailadres gestuurd worden.  
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