
 

INNOVO zoekt met ingang van 1 januari 2022  
een LEERKRACHT (M/V) met affiniteit middenbouw 

voor basisschool St. Tarcisius te Heerlen 
(werktijdfactor in overleg 0.600 - 1.000) 

 
Scholen geven binnen INNOVO kleur aan het onderwijs en dat betekent dat 
iedere school inhoud geeft aan een eigen onderwijskundige identiteit en 
schoolprofilering. In het aanbod kiezen wij voor maatwerk en daarmee voor 
ieder kind passend onderwijs. 
De scholen van INNOVO werken samen in verschillende regionaal 
georganiseerde clusters. Verbinden en delen is de keuze in onze aanpak en 
daarmee komt INNOVO als netwerkorganisatie tot zijn recht. 
 
Basisschool Tarcisius  

“Op weg naar A A R D I G – W A A R D I G – V A A R D I G”  

De missie van onze school sluit aan op de missie van INNOVO: het bieden van 
een degelijke basis aan kinderen en jongeren om een leven lang te leren, zodat 
zij zich voortdurend kunnen ontwikkelen, en aansluiting verwerven met het 
voortgezet onderwijs en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving 
kunnen functioneren. Wij willen onze kinderen zo begeleiden, dat zij het 
maximale uit hun mogelijkheden halen. “Onderwijs op maat voor elk kind.” In 
ons leer- en ontwikkelingsprogramma leggen wij een basis voor voldoende 
parate kennis en gangbare sociale vaardigheden, opdat elk kind zich kan 
handhaven in een zich steeds veranderende maatschappij. Wij geven het kind 
de gelegenheid zich zodanig te ontwikkelen, dat het leert om zich in denken en 
handelen vrij zelfstandig tussen zijn medemensen te bewegen. Wij willen, dat 
een kind zich veilig en prettig voelt, dat het gerespecteerd en geaccepteerd 
wordt. Daarom proberen wij een klimaat te scheppen, waarin de leerlingen en 
alle betrokkenen goed kunnen samenwerken, kinderen leren van, door en met 
elkaar. Wij vinden, dat de leerkracht in het leer- en ontwikkelingsproces, naast 
het leiding geven, ook een stimulerende, begeleidende en coachende rol heeft. 
Op onze school wordt de brede ontwikkeling van het kind, door middel van 
observatie en toetsing gevolgd zodat er een betrouwbaar beeld van elke 
leerling verkregen wordt. Bij de ontwikkeling van onze kinderen vinden wij de 
samenwerking met de ouders heel belangrijk. 
  
Actuele schoolontwikkeling| projecten 

 Visie traject waarin we bouwen aan een school voor “zelfsturing en 
eigenaarschap”;  

 In het schooljaar 2021-2022 maken we de overstap naar ons nieuwe 



 

kindcentrum Bekkerveld; 
 Teamscholing zelfverantwoordelijk leren waarbinnen we momenteel bezig 

zijn met groepsoverstijgend lesgeven; 
 School Wide Positive Behaviour Support: Basisschool Tarcisius heeft een 

schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen; 
 Doorgaande lijnen peuterspeelzaal – basisschool – voortgezet onderwijs;  
 Formatief handelen.  

Wij zien graag in jou:  

−  Een professional in het bezit van minimaal een PABO-diploma;  

−  Eigenaarschap over je eigen ontwikkeling, verantwoordelijkheid 
om zelf met je eigen ontwikkeling aan de slag te gaan;  

−  Een proactieve houding, gericht op samenwerking;  

−  Goede ICT-vaardigheden die je kunt inzetten in het onderwijs;  

  
Wij bieden: 

−  
 
− 

Een aanstelling voor onbepaalde tijd bij INNOVO met een proeftijd van 
twee maanden; 
Een professionele organisatie waarin solidariteit, eigenaarschap, 
professionaliteit en zingeving kernwaarden zijn;  

−  Een organisatie waar goed werkgeverschap centraal staat en met jouw 
behoeften en mogelijkheden rekening wordt gehouden;  

−  Ondersteuning en begeleiding tijdens ons inwerkprogramma; 
− Een gemotiveerd team; 
− een team dat zich openstelt voor nieuwe ontwikkelingen en 

samenwerking;  
− een team dat zich richt op een aanbod voor alle leerlingen en werkt 

volgens het ADI-model, waarbij naast de 3 aanpakken ook een vierde 
aanpak is vormgegeven; 

− een team dat zich verder wil ontwikkelen in “anders organiseren” richting 
een Kind Centrum;  

− ouders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind en bij de 
ontwikkeling van de school;  

− een cultuur waarbij we werken op basis van vertrouwen, eigenaarschap, 
verantwoordelijkheid en vakmanschap;  

− een flexibele, afwisselende en uitdagende werkomgeving met een ruime 
mate van vrijheid en zelfstandigheid; 

− Een breed scala aan opleidingsmogelijkheden via onze eigen INNOVO 
academie; 

−  Inschaling conform CAO Primair Onderwijs. 



 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met  
Maud Deckers, directeur basisschool St. Tarcisius, 06-27277082.  
 
Maak je belangstelling kenbaar! 

Heb je een CV en motivatiebrief voorbereid? Dan kun je de motivatiebrief 
samen met een recent curriculum vitae, uiterlijk 19 november a.s. voor 12:00 
uur, sturen naar werken@innovo.nl.  
 
Selectieproces en procedure:  

 Stuur jouw CV en motivatiebrief naar werken@innovo.nl; 
 Onze missie = inspireren om te leren. Wij bieden daarom, aan alle 

kandidaten die in aanmerking komen na een sollicitatiegesprek, een Talent 
Motivatie Analyse (TMA) aan als onderdeel van de procedure en je eigen 
ontwikkelingsproces; 

 Ter afronding van de procedure vindt er een arbeidsvoorwaardengesprek 
plaats. Na dit gesprek kan de benoeming definitief gemaakt worden; 

 Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.  
  

Deel deze vacature   

Wij nodigen iedereen uit om deze vacature te delen via LinkedIn en  
socialmedia.   
 
 
 


