Vacature zij-instromer
Doe je nu heel ander werk, maar droom je ervan om leerkracht te worden in het basisonderwijs? Je
bent van harte welkom bij ons! Jaarlijks zijn wij op zoek naar een zij-instromer. We vinden het
belangrijk om leerkrachten op te leiden en op deze manier een bijdrage te leveren aan een grotere
instroom van leerkrachten in het basisonderwijs.
Wie zijn wij?
SKOBOS is een moderne, proactieve, professionele organisatie voor primair onderwijs in de
gemeente Oirschot. SKOBOS geeft kinderen van 0 tot 13 jaar een stevige basis in een uitdagende
omgeving. Zij krijgen de aandacht en ruimte om hun talenten en interesses te ontwikkelen, zodat zij
met een open blik, zelfbewust, kritisch en actief deel kunnen nemen aan onze dynamische
maatschappij. De vijf basisscholen van SKOBOS ontwikkelen zich momenteel naar kindcentra. De
kernwaarden van SKOBOS zijn: Open minded – Verbonden – Verantwoordelijk.
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar iemand die:
• een hbo- of wo-opleiding heeft afgerond (bachelor of master);
• een grote interesse heeft in kinderen en hun ontwikkeling;
• het leuk vindt om in een team met collega’s samen te werken;
• het leuk vindt dat de werkdagen afwisselend zijn en goed kan omgaan met veranderende
omstandigheden;
• een doorzetter is en kansen en uitdagingen ziet in plaats van problemen;
• in staat is om vanaf half februari minimaal één dag in de week stage te lopen;
• als de bevindingen positief zijn, kan deelnemen aan het geschiktheidsonderzoek voor de
zomervakantie van 2022.
Wat bieden wij?
Je wordt tot je geschiktheidsonderzoek begeleid door de school waar je stage loopt zodat je met
goed gevolg de praktijkproef af kunt leggen. Ook krijg je een coach die je helpt bij het in orde maken
van je portfolio voor het geschiktheidsonderzoek.
Je krijgt een arbeidsovereenkomst van 0,6 fte (24 uur) voor twee jaar en daarnaast volg je een
tweejarige opleiding leraar basisonderwijs bij de pabo, die door ons gefinancierd wordt. Je krijgt een
praktijkbegeleider op je stageschool voor praktische vragen, een tutor vanuit de opleiding en een
coach vanuit de werkgever. Binnen twee jaar volgt een bekwaamheidsonderzoek. Als je slaagt, krijg
je een getuigschrift. Dit getuigschrift is geen bachelordiploma, wel ben je hiermee volledig bevoegd
als groepsleerkracht. De werkdagen op school worden in overleg vastgesteld. Het salaris is conform
L10 cao-primair onderwijs.

Informatie en procedure
Spreekt deze vacature je aan? Graag komen wij dan met je in contact om elkaar te leren kennen en
je meer te vertellen over SKOBOS en haar scholen en kindcentra. We krijgen graag een goede eerste
indruk middels een sollicitatiebrief, -filmpje of iets anders waarin jij je voorstelt en vertelt waarom jij
graag bij SKOBOS als zij-instromer zou willen werken. Aan de hand van je cv, portfolio of
bekwaamheidsdossier willen we zicht krijgen op wat je allemaal al in je rugzak hebt zitten.
•
•
•

Je kunt jouw reactie tot en met donderdag 27 januari 2022 sturen naar info@skobos.nl ter
attentie van mevrouw Liesbeth van den Berg, onder vermelding van vacature zij-instromer.
De (online) gesprekken vinden plaats op maandag 7 februari 2022.
Voor inhoudelijke informatie over de vacature kun je contact opnemen met Liesbeth van den
Berg, door een e-mail te sturen naar liesbethvandenberg@skobos.nl. Wil je meer informatie
over SKOBOS en haar scholen, kijk dan op www.skobos.nl.

