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IJsselgraaf zoekt  

leerkrachten voor de invalpool! 
 

 

Werken als invalleerkracht  
Wil jij jezelf verder ontwikkelen, ervaring opdoen als opstap naar een vaste baan in het 
onderwijs? Wil je ontdekken hoe het er aan toe gaat op verschillende scholen en welke 
school of onderwijsconcept het best bij jou past? Of wil je even ruimte creëren voor 
bezinning op jouw verdere loopbaan? Dan is werken bij de invalpool wellicht iets voor jou!  
 
We kunnen op jou terugvallen als er binnen een van onze scholen een leerkracht uitvalt. Je 
gaat werken in onze invalpool: IJsselpool. 
 
IJsselpool verzorgt de vervanging van leerkrachten voor IJsselgraaf en vier andere 
schoolbesturen: Archipel, PCBO Voorst, ProCon en SKBG. Hieronder vallen in totaal 63 leuke 
en verschillende scholen, waar onderwijs gegeven wordt aan 10.000 unieke kinderen. Als 
invaller werk je voornamelijk op IJsselgraaf scholen. 
 

Wat bieden wij 
• Je krijgt een tijdelijk arbeidscontract bij IJsselgraaf Scholengroep tot het einde van het 

schooljaar.  
• Je mag zelf een voorkeur voor de werktijdomvang aangeven. We vragen je te vermelden 

in je sollicitatie waar jouw keuze naar uitgaat:  
o A (0,4 tot 0,6 fte) 
o B (0,4 tot 0,8 fte) 
o C (0,5 tot 1,0 fte)  

• Je krijgt een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO.  
• Je ontvangt een reiskostenvergoeding van 0,28 cent per kilometer. 
• Je krijgt een stamschool toegewezen waar je naartoe gaat als je niet vervangt. 
• Je wordt goed opgevangen en begeleid op de scholen met ondersteuning vanuit de 

IJsselpool.  
 

Wat zoeken wij 
• Je bent een enthousiaste leerkracht die breed inzetbaar is om zowel kortdurend als 

langdurig invalwerk te verrichten.  
• Je houdt van flexibiliteit en een dynamische werkomgeving.  
• Je bent in het bezit van een PABO-diploma (bij voorkeur met een gymbevoegdheid). 
• En natuurlijk beschik je over eigen vervoer.  
 
Solliciteren kan via de volgende link: Werken bij IJsselgraaf – Stichting IJsselgraaf.  
Als je vragen hebt, kan je contact opnemen met Martje Smit, onze matcher: 06-18446711   


