
 

Wie wordt onze nieuwe juf of meester? 
 

INNOVO zoekt per direct een 
LEERKRACHT (M/V) 

voor basisschool ‘t Kirkeveldsje te Schimmert 
(werktijdfactor +/- 0,8 FTE) 

 
 

Basisschool ‘t Kirkeveldsje is op zoek naar een gedreven, op ontwikkeling 
gerichte leerkracht (0,8 fte) voor de bovenbouw (5-8). We zoeken iemand die 
onderdeel wil uitmaken van ons enthousiast en betrokken team dat uiterst 
gemotiveerd is om elke dag het optimale uit het onderwijs en elkaar te halen. 
Samen draag je zorg voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat de 
nieuwsgierigheid en (leer)motivatie van kinderen sterk prikkelt. Dit doe je onder 
andere door het ontwerpen van betekenisvolle, gevarieerde, uitdagende 
leeromgevingen/ leeractiviteiten (architect van het leren-rol) en het bieden van 
kwalitatief hoogwaardige instructies (expert-rol). Daarbij ligt de focus sterk op 
de vakgebieden rekenen, taal, lezen en kennis van de wereld, zonder het belang 
van brede ontwikkeling te verwaarlozen.  
 
Wat bieden wij 

− Een aanstelling voor onbepaalde tijd bij INNOVO met een proeftijd van 
twee maanden. 

− Inschaling conform CAO Primair Onderwijs. 
− Een fijne werkplek waarbij vanuit de drive van het team (om de ambities 

te verwezenlijken), de onderwijsinhoud steeds rijker wordt 
georganiseerd. 

− Een groep leerlingen en ouders die een gedreven, enthousiaste en  
betrokken leerkracht verdienen. 

 
Wanneer ben je bij ons op je plaats: 

− Als je hart hebt voor het onderwijs. 
− Als je het verschil wil maken en van een uitdaging houdt. 
− Als je een teamplayer bent en goed kan functioneren binnen een 

ambitieus team.   
− Als je open staat voor zelfontwikkeling en het streven naar 

vakmanschap. 

 
 
 



 

Waar kun je terecht voor meer informatie: 
Voor meer informatie over de vacature en de school kun je contact opnemen 
met Jork Schellings, directeur, via 045-404 1321 of jork.schellings@innovo.nl. 
  
Hoe maak ik mijn belangstelling kenbaar! 
Stuur een CV en motivatiebrief naar werken@innovo.nl. Doe dit uiterlijk 
voor  maandag 17 oktober 2022 aanstaande voor 12:00 uur. 
  
Hoe krijgen selectieproces en benoemingsprocedure vorm: 

− Je stuurt jouw CV en motivatiebrief naar werken@innovo.nl. 
− De benoemingsadviescommissie van INNOVO beoordeelt je brief en 

CV; 
− Bij een positieve beoordeling ga je in gesprek met de    
− benoemingsadviescommissie van INNOVO. 
− Vervolgens voer je een tweede gesprek (eventueel in combinatie 

met een praktijkochtend) op ‘t Kirkeveldsje. 
− De missie van INNOVO is ‘inspireren om te leren’. Je komt daarom, 

na het sollicitatiegesprek, in aanmerking voor een Talent Motivatie 
Analyse (TMA) als onderdeel van de procedure en je eigen 
ontwikkelingsproces; 

− Ter afronding van de procedure voer je een 
arbeidsvoorwaardengesprek. 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. 
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