
 
Leraar, dat is een vak en een roeping. Leerlingen komen, groeien en gaan, jouw impact 
duurt misschien wel een mensenleven lang. Liefst werk je in een organisatie die dat 
snapt. Waar je de ruimte krijgt om kinderen meesterlijker te maken en zelf 
meesterlijker te worden. Welkom bij SKOPOS! 
 

Wij zoeken een leerkracht (v/m) 
voor de nieuwkomersgroep binnen 

expertisecentrum De Kombuis van stichting 
SKOPOS in Schijndel 

(zowel fulltime als parttime is mogelijk) 

De uitdaging 

Gemeente Meierijstad gaat onder andere in Schijndel 
asielzoekers opvangen waaronder veel gezinnen met jonge 
kinderen. Kinderen die graag een zo normaal mogelijk leven 
leiden. Kinderen die graag op school nieuwe vriendjes maken 
en nieuwe dingen leren. 

Help jij mee om ze een gastvrij verblijf te bieden in Schijndel 
en een goede start te geven binnen het onderwijs? 

Stichting SKOPOS gaat een nieuwkomersgroep formeren 
binnen ons expertisecentrum De Kombuis waar we deze 
kinderen een veilige plek bieden. Daarnaast gaan we een 
onderwijsaanbod op maat bieden. Onderwijs in de 
Nederlandse taal maar natuurlijk komen rekenen, 
wereldoriëntatie, creativiteit en andere vakken ook aan bod.  

Wat wij bieden 
 
• Een betekenisvolle functie in een PO-stichting met een 

ambitieuze visie, fijne collega’s, veel inhoudelijke 
uitdaging en alle ruimte voor groei.  

• Beloning afhankelijk van bevoegdheid en ervaring.  
• Een aanstelling voor onbepaalde tijd na gebleken 

geschikheid in het eerste jaar. 
• Een uitgebreid onboardingstraject zodat je goed in de 

organisatie landt. 
• Alles wat je nodig hebt om je werk goed te doen: laptop,  

fulltime of parttime werken en meer. 
• Loopbaanontwikkeling met opleidingen, interne oriëntatie 

en actieve begeleiding. 
• Ondersteuning vanuit het programma van de Taalklas. 
 

Jouw profiel 
  
• Je hebt een moderne kijk op onderwijs, parate kennis en 

kunde en blaakt van de gedrevenheid. 
• Je draagt deze speciale groep kinderen een warm hart 

toe. 
• Je werkt vanuit de kernwaarden veiligheid, samenwerken, 

creativiteit en passie. 
• Je kan kinderen enthousiasmeren en motiveren. 
• Je hebt ervaring met pedagogische en didactische 

werkvormen. 
• Je ziet altijd het positieve in mensen en situaties, kunt 

soepel schakelen. Je hebt oog voor eigen identiteit, eigen 
tempo en eigen kunnen. 

• Je bent oplossings- en resultaatgericht, hebt gevoel voor 
humor en relativering en durft professioneel te knokken. 

• Je hebt de juiste opleidingen en bevoegdheden. 
 
Je hebt interesse. Fijn! En nu? 
 
Stuur je brief inclusief cv uiterlijk 17 maart a.s. aan Monique 
Goudzwaard, P&O-adviseur via vacature@skoposschijndel.nl.  
Je zult vervolgens door ons worden uitgenodigd voor een 
gesprek in week 12.  
 
Voor meer informatie over onze stichting en scholen zie 
www.skoposschijndel.nl. Je kunt ook contact opnemen met 
de directeur Tessa van Zadelhoff via 
t.vanzadelhoff@skoposschijndel.nl of 073 – 547 5211.  
 
 
Geen acquisitie naar aanleiding van deze vacature graag. 
 

 
 

Jij bent meesterlijk. Wij zoeken meesters! (v/m) 



Alle basisscholen in Schijndel zijn onderdeel van SKOPOS. Wij geloven met heel 
ons onderwijshart dat ieder mens meesterlijk kan zijn. Samen met de 
kinderopvang en onze andere partners doen onze 200 professionals er alles aan 
om ruim 1.800 kinderen een onvergetelijke schooltijd te geven. Onze 7 scholen, 
elk met een eigen profiel en onderwijsconcept, vormen 4 Educatieve Basiscentra 
waar educatie, opvang en ondersteuning wordt geboden. Zo zit je in Schijndel 
altijd goed op school. En zijn we samen meesterlijk – kinderen én grote mensen.   

Samen zijn we meesterlijk 
 

 


