
 

INNOVO zoekt met ingang van schooljaar 2022 - 2023 
LEERKRACHT (M/V) 

voor basisschool de Verrekijker te Amstenrade  
(werktijdfactor 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 De Verrekijker te Amstenrade is op zoek naar een flexibele, 
tenminste startbekwame groepsleerkracht, inzetbaar vanaf groep 3, binnen de 
stamgroepen 3/4 of 5/6.  In overleg kunnen we samen bekijken waar voor jou de 
meest passende plek is. Jouw kwaliteiten staan daarin centraal. Ook de 
werktijdfactor en werkdagen zijn bespreekbaar. Voor de algemene 
functiebeschrijving kun je terecht op de site van Stichting Innovo. 

Wie zijn wij in het kort en wat vragen wij van een groepsleerkracht? 
 
Basisschool De Verrekijker is een middelgrote school die in ontwikkeling is in 
het eigenaarschap van alle betrokkenen: teamleden, kinderen en ouders. Onze 
slogan is: De Verrekijker, de school voor eigenaarschap “in ontwikkeling”. 
Wij werken in units en groepsdoorbrekend. Dit vraagt om veel samenwerking 
met collega’s waarmee je samen verantwoordelijk bent voor de kinderen 
binnen je unit. Een andere uitdaging is de nieuwbouw van het kindcentrum dat 
eraan komt. Dit biedt mogelijkheden tot verdere samenwerking met 
Kinderopvang Parkstad alsook de doorontwikkeling van het unitwerken in het 
nieuwe gebouw. 
Dit doen wij vanuit de volgende waarden: 

Respect-Veiligheid-Vertouwen-Samen-Respect-betrokkenheid-eigenaarschap-
creatief denken 

Op de website van De Verrekijker is een filmpje te zien waarin het unitwerken 
wordt toegelicht. Ook SWPBS (SchoolWide Positive Behavior Support), een 
aanpak gericht op het creëren van een veilige, positieve omgeving die 
gedragsproblemen voorkomt, wordt verduidelijkt 

https://www.innovo.nl/scholen/locaties/regio-netwerk.html


 

 

Ben je een ontwikkelings- en kwaliteitsgerichte teamplayer die deze waarden 
onderstreept? Dan ben jij diegene die we zoeken! 
 
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;  
Je kunt goed samenwerken in een team waarbij je een open en 
zelfsturende houding met passie voor het vak laat zien. Jij weet dat 
je er toe doet en bouwt samen met ons aan de toekomst van onze 
leerlingen. Je neemt zelf initiatieven en verantwoordelijkheid voor 
het onderwijs aan onze leerlingen 

−  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 breed scala aan opleidingsmogelijkheden via onze eigen 

INNOVO academie;  

−  Inschaling conform CAO Primair Onderwijs. 
 

Meer informatie? 
Wanneer je nog vragen hebt over de vacature, stuur dan ook gerust een mail 
naar anita.heiligers@innovo.nl! 
 
Maak je belangstelling kenbaar! 
Heb je een CV en motivatiebrief voorbereid? Dan kun je de motivatiebrief 
samen met een recent curriculum vitae, uiterlijk  1 juni a.s., sturen naar 
anita.heiligers@innovo.nl en werken@innovo.nl.  
 

mailto:anita.heiligers@innovo.nl
mailto:anita.heiligers@innovo.nl


 

 
 
Selectieproces en procedure:  
− Stuur jouw CV en motivatiebrief; 
− De benoemingsadviescommissie van INNOVO beoordeelt je brief en CV; 
− Bij een positieve beoordeling zijn er eerst gesprekken met de 

benoemingsadviescommissie van INNOVO; 
− 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 en screening van de socialmedia maakt 
onderdeel uit van de procedure.  
  

  Deel deze vacature   

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

 


