
  

 
 
 

Vacature 

 
 

Stichting VCO Oost-Nederland is een organisatie voor onderwijs én opvang. Met 15 

scholen voor christelijk basisonderwijs en kindcentra in Twente (Enschede, Haaksbergen, 

Losser) en de Achterhoek (Berkelland) werkt VCO aan kwaliteit van het onderwijs voor 

ruim 2.500 leerlingen vanuit 4 kernwaarden: identiteit, aandacht, innovatie en 

professionaliteit. 

 

I.v.m. het zwangerschapsverlof van een collega, zijn wij voor de periode vanaf 5 maart  

voor 3 dagen per week (maandag t/m woensdag) op zoek naar een: 

 

Leerkracht voor groep 7 

(0,6 fte) 

 
 

Schoolomschrijving 

Het Sterrenpalet is een Integraal Kindcentrum voor onderwijs en opvang voor kinderen 

van 0-13 jaar.  

Wij bieden 5-sterren-onderwijs en –opvang met als uitgangspunten:  

 uitblinken in rekenen en taal 

 ruimte voor talent 

 maatwerk voor ieder kind 

 een doorgaande lijn van 0-12 

 midden in de samenleving  

 

Wij zoeken een collega die: 

 

 door rust en structuur zorgt voor een positieve sfeer in de klas 

 maatwerk kan bieden aan ieder kind 

 goed kan samenwerken 

 een goede communicatie met de leerlingen, ouders en collega’s belangrijk vindt  

 kinderen laat blinken in wat ze kunnen 

 talenten van kinderen helpt te ontdekken en ontwikkelen  

 helpt om elk kind te laten schitteren!  

   

 

Wij bieden jou:  

 

 een leuke groep van 25 kinderen   

 collega’s die je op alle gebieden met raad en daad bij staan   

 kansen om jezelf verder te ontwikkelen  

 

Voor meer informatie over de school zie www.sterrenpaletvco.nl  

en voor meer informatie over de stichting zie www.vco-oostnederland.nl.  

 

Reageren? 
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Motivatie en CV tot uiterlijk 9 februari a.s. naar mevrouw G.W. Neerhof, directeur van 

het Sterrenpalet, dir@sterrenpaletvco.nl. Voor meer informatie kun je haar bellen op 06-

12643247.  

 

Zowel interne als externe kandidaten zijn uitgenodigd om te solliciteren. Een eerste 

gespreksronde wordt z.s.m. na 2 februari gepland.   

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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