
  

 

 

 

 

 

 

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij voor onze flexibele schil op zoek naar 

 

ENTHOUSIASTE EN TALENTVOLLE LEERKRACHTEN 
 

Wil jij werken bij een professionele en dynamische stichting? Wil je kennis maken met onze 

verschillende scholen en de afwisseling ervaren van verschillende groepen? Solliciteer dan voor deze 

uitdagende functie! 

 

Wat bieden wij? 

 scholen met een prettige werkomgeving waar je als tijdelijke kracht wordt gewaardeerd 

 goede begeleiding en meer dan voldoende mogelijkheden voor (persoonlijke) ontwikkeling 

 uitdagend en afwisselend werk in korte en lange vervangingen 

 een reguliere benoeming met een vaste benoemingsomvang (fulltime of parttime) en vaste 

werkdagen 

 een tijdelijk dienstverband voor een jaar, met uitzicht op vast 

 voorrang bij reguliere vacatures 

 

Wat vragen wij van jou in onze flexibele schil? 

 je bent pedagogisch en didactisch sterk 

 je staat stevig in je schoenen, kunt goed schakelen en hebt snel overzicht 

 je legt makkelijk contact en bent communicatief sterk 

 je hebt affiniteit met ICT 

 je werkt vanuit de christelijke identiteit 

 je bent inzetbaar in groep 1 t/m 6 of groep 3 t/m 8 

 

Wie zijn wij? 

SPCO Groene Hart is een protestants-christelijke stichting voor primair onderwijs in Woerden en 
omgeving. Wij hebben 13 scholen.  
 
Wij zijn op zoek naar leraren die vanuit de Talentenpool Transvita willen werken. Dit is een pool van 
leraren die in principe bij onze stichting worden ingezet, maar vanuit hun aanstelling bij SPCO Groene 
Hart ook ingezet kunnen worden voor vervanging bij andere aangesloten besturen. 
 
Informatie 
Het functieprofiel voor Leraar LA staat op onze website (www.spco.nl). Voor nadere informatie over 
de functie kun je contact opnemen met Margreeth de Bruijn-Marchand (HR adviseur): 0348-432334. 
 
Procedure 
Graag ontvangen wij jouw cv met motivatiebrief per email: info@spco.nl. Op 1 juni vinden 
gesprekken plaats. Hiervoor ontvangen wij jouw sollicitatie graag uiterlijk maandag 28 mei a.s. Ook na 
deze datum kun je nog solliciteren, het gesprek zal dan later plaatsvinden.  
 

Het geven van een proefles kan onderdeel uitmaken van de procedure. Daarnaast is het succesvol 

doorlopen van een beknopt assessment bij Transvita onderdeel van de procedure. Meer informatie 

over de Talentenpool Transvita is te vinden op www.transvita.nl. 
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