
 

 

VACATURE: Leerkracht groep 3/4 op CBS Sjaloom (0,4 – 0,6 fte of 

1,0 fte) 

 
Stichting PCBO Voorst zoekt voor CBS Sjaloom ter vervanging van 

zwangerschapsverlof een enthousiaste leerkracht voor groep 3/4 voor de 

periode van 8 mei 2023 tot en met 13 oktober 2023. 

 
Het is een fulltime aanstelling, maar deeltijd is bespreekbaar. Het gaat in eerste instantie om 

vervanging van zwangerschapsverlof, maar een verlenging binnen de stichting is bij goed 

functioneren bespreekbaar.  

 

CBS Sjaloom is een kleinschalige, protestants-christelijke basisschool, 

die landelijk gelegen is in Voorst. We hebben ongeveer 100 kinderen 

op school, verdeeld over 4 combinatiegroepen. Wij vinden het 

belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan en zich er 

veilig en gelukkig voelen. Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op 

dezelfde wijze, in hetzelfde tempo of op hetzelfde niveau. Ze moeten 

zich kunnen ontwikkelen met een gevoel van eigenwaarde, met zicht 

op hun mogelijkheden en beperkingen en met respect voor hun 

medemens en omgeving. Daarom gaat het bij ons behalve om de verwerving van kennis, ook om 

sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling. Door een evenwichtige groei op al deze verschillende 

gebieden, bereiden de kinderen zich goed op hun plaats in de maatschappij. 

 

Kijk voor informatie over onze school op de website www.sjaloom-pcbovoorst.nl 

 

Wij zoeken iemand die: 

• een warm hart heeft voor kinderen en onderwijs; 

• vanuit een positieve benadering met kinderen, collega’s en ouders werkt; 

• zelf wil blijven leren/ontwikkelen; 

• inzet en betrokkenheid toont voor de school; 

• flexibel, enthousiast en open is; 

• een teamspeler is en kan samenwerken met collega’s. 

 

Wij bieden: 

• een school met een veilig pedagogisch klimaat waar elk kind tot zijn recht komt; 

• een school waar gewerkt wordt met het EDI-model; 

• een school waar gewerkt wordt volgens de kanjermethodiek; 

• een school waar we in alle groepen Engels geven; 

• een leuk, enthousiast en betrokken team; 

• ondersteuning en coaching; 

• inschaling conform CAO PO in schaal LB. 

 

Solliciteren 

Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk 27 januari 2023 een brief met motivatie en CV naar het 
volgende mailadres: sjaloom@pcbovoorst.nl.  
 
De sollicitatiegesprekken staan gepland op 6 februari 2023 vanaf 16.00 uur. 
 
Wil je meer informatie of persoonlijk in contact komen met de schoolleiding, bel dan met Esther van 

Dijk, telefoonnummer: 0575-501229 of 06-18828064  

http://www.sjaloom-pcbovoorst.nl/
mailto:sjaloom@pcbovoorst.nl

