
 
 
 
 
 
 

Het bestuur van de Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde  
zoekt voor ICB Kaleidoscoop: 

 
Per 4 maart 2019 een leerkracht (WTF 0,92) in de onderbouw (aanvangsgroep)  
 
Wij bieden: 
• Een school waar gewerkt wordt vanuit een interconfessionele levensovertuiging; gebaseerd op een open 

Christelijk samenwerkingsverband tussen PC en Katholiek; 
• Een  school die zijn achtste jaar is ingegaan, met circa 280 leerlingen verdeeld over 12 groepen; 
• Thematisch onderwijs dat gebaseerd is op de uitgangspunten: betekenisvol en coöperatief leren, en het leren 

maken van keuzes; 
• Een breed toegankelijke kwaliteitsschool, waar een ieder zich thuis voelt en waar het belang van het kind 

voorop staat; een plek van geborgenheid; 
• Een onderwijsklimaat waarin ieders inbreng en deskundigheid wordt gewaardeerd gericht op teamteaching; 
• Een school waar het contact met en de hulp van ouders als belangrijke ondersteuning wordt gezien. 
 
Wij zoeken kandidaten die: 
• Achter de interconfessionele uitgangspunten van de school staat en vanuit deze identiteit het onderwijs vorm 

wilt geven; 
• Een voorstander is van Ontwikkelings- en Ervaringsgericht onderwijs; 
• “Kijkt naar het kind en niet naar de methode” d.w.z. de methode aanpast aan de behoefte van het kind om zo te 

komen tot een optimale leersituatie; 
• Bekend is, of al werkt met uitgangspunten als basisvorming, taalrondes en coöperatieve werkvormen; 
• Individueel en als onderdeel van een team op zoek wil gaan naar verdere ontwikkelingen die het onderwijs op 

Kaleidoscoop verrijken (gebaseerd op de 3 pijlers: betekenisvol, coöperatief en het kunnen maken van keuzes); 
• Bestaande aannames durft loslaten en als zodanig onderdeel wil uitmaken van een zichzelf steeds ontwikkelend 

en vernieuwend team; 
• Beschikt over een flinke dosis werklust. 
 
Aanvullingen: 
• De vacature is ontstaan ivm de groei van de school; 
• Van de kandidaat wordt een brede inzetbaarheid verwacht in onder-, midden- en bovenbouw; 
• Werken op basis van detachering behoort tot de mogelijkheden; 
• De functie kan ook in deeltijd ingevuld worden. 
 
Als je belangstelling hebt voor bovenstaande vacature, nodigen wij je van harte uit om uiterlijk 7 januari 2019 te 
solliciteren.  
De sollicitatiegesprekken vinden op woensdag 16 januari 2019 plaats.  
 
Een bezoek in jouw klas of een proefles op Kaleidoscoop maakt onderdeel uit van de procedure. 
 
Jouw sollicitatiebrief kun je richten aan: 

Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde, 
t.a.v.      dhr. R.M. Hijne (Algemeen directeur) 

 p.a.         rhijne@skozsibz.nl 
 
Voor informatie kun je terecht bij mw. J. van Duinkerken (locatie directeur) 036-5234593 of 06-28982851 


