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  Vacaturemelder 2017 –2018         
Vac nr School Taak /omvang Aantekeningen 

201765 Prins Mauritsschool 

Directeur Michiel Timpers 

Geessinkbrink 1 7544 CW 

Enschede Tel. 053-4763165  

Dir@mauritsvco.nl  

De Prins Mauritsschool is 

onderdeel van het Kindcentrum 

de Kinderboulevard. Onze partner 

is Hebbes (kinderopvang). De 

komende jaren zullen we ons 

verder ontwikkelen tot een 

integrale organisatie voor 

kinderen van 0 tot 14 jaar. We 

investeren in een onderwijsmodel 

waarbij we, naast de basisvakken 

taal en rekenen, aandacht 

besteden aan vaardigheden die 

kinderen nodig zullen hebben in 

hun toekomstige samenleving en 

werkomgeving. Waar mogelijk 

werken we samen met andere 

lokale instanties om de 

onderwijsomgeving zo breed en 

rijk mogelijk te maken. 

Schooljaar 2017/2018 

Wij zoeken voor 2 dagen 

een groepsleerkracht 

voor groep 3.  

Het is nog niet duidelijk 

om welke dagen het 

gaat. Wij vragen van een 

kandidaat een flexibele 

houding in deze.  

 

Deze aan te stellen leerkracht moet in ieder 

geval:  

Bij voorkeur ervaring hebben met het 

werken in deze groep (referenties 

noodzakelijk).   

    Sterk zijn in het bieden 

van structuur voor kinderen.   

    Sterk zijn in het 

opbouwen van een veilige 

leeromgeving en pedagogisch- 

didactische relatie met kinderen 

    Affiniteit met het hanteren 

van verschillende leerstijlen in de 

groep.   

    Genegen zijn om (extra) 

te investeren in een nieuwe 

schoolontwikkeling.   

    Zelfstandig kunnen 

werken met registratieprogramma’s en 

MijnSchool.   

    Willen investeren in tijd en 

aandacht met ouders / verzorgers als 

educatief partner.   

 

 VCO vraagt van haar onderwijsgevende medewerkers 
 werken van uit een Christelijke identiteit en een bewuste keuze voor het christelijk  onderwijs en liefst in bezit diploma Christelijk 

Onderwijs (of bereidheid daartoe) 
 competenties Leraar24/VCO op goed niveau, een reflectieve en ontwikkelingsgerichte houding t.a.v. eigen vaardigheden en het 

onderwijs . Accenten op communicatie, samenwerken, digitaal ervaren, creativiteit, onderzoekende houding, kritisch denken, 
probleemoplossende vaardigheden, sociale en/ culturele vaardigheden . 

 een actueel bekwaamheidsdossier dat een beeld geeft van de professionele ontwikkeling   

Wie Er wordt zowel intern als extern geworven.  Ook via Mobiliteitscentrum van OBT 
Geef deze vacaturemelder door aan bekenden. 

Wat Voor meer informatie neemt u contact op met de directeur van de school. Ook een bezoekje aan de school 

is mogelijk. Eventueel wordt gekozen voor een tijdelijke benoeming op payroll-basis. 

Hoe Enthousiast geworden?  Stuur motivatie en CV via de mail naar de directeur en naar mevr. 

i.meerman@vco-oostnederland.nl . De directeur verzorgt de uitnodiging, benoeming of afmelding. 

Wanneer Het reactieformulier voorzien van motivatie en CV zien we graag z.s.m. maar uiterlijk 22 juni 2017 aan 
bovenstaand emailadressen. 
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Naam  
 

Momenteel werkzaam   
 

Huidige werktijd factor (-en)   
 

Telefonische bereikbaarheid en 
e-mailadres 

 
 

 

Ik wil graag in aanmerking komen voor de volgende vacature(s) 
 

  Vacaturenummer School   Aantekening 

 201765 Cbs Prins Maurits  

 

Mijn motivatie  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ik breng de volgende 
(specifieke) bekwaamheden / 
ervaringen mee en wil die gaan 
inzetten 
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 0 Ik heb een actueel CV bijgevoegd   
 X  Ik verklaar achter de Christelijke identiteit van VCO  te staan en daar  een bijdrage aan te leveren 


