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Basisschool St. Michiel biedt onderwijs aan vrijwel alle kinderen in Schalkwijk. Hier 
zijn we trots op. We dragen bij aan het welzijn van de kinderen, hun ontwikkeling, 
veiligheid en plezier. Hierbij hebben we oog voor diversiteit. We leren de kinderen 
om zo zelfstandig en verantwoordelijk mogelijk hun eigen keuzes te maken. We 
willen hen leren dat te doen met open hart en handen naar hun omgeving. 
 
Voor deze basisschool zoeken we per 1 januari of uiterlijk 1 februari 2022 een  
 

Leerkracht voor een instroomgroep 
 

Wij zoeken een startende collega (net afgestudeerd of bijna afgestudeerd) die: 

• Enthousiast is om aan zijn/haar carrière te beginnen; 

• Blij wordt van kleuters met hun nog originele kijk op het leven; 

• Een uitdagende leeromgeving kan creëren; 

• Op den duur breder inzetbaar wil zijn; 

• Het leuk vindt om op een dorpsschool te werken. 

 

Wij bieden een school waar: 

• De lijnen kort zijn; 

• Er ruimte is voor initiatief; 

• Het sociale klimaat door ouders en kinderen positief wordt gewaardeerd. 

 
De aanstelling heeft een omvang van circa 1 fte.  
 
De school telt zo’n 135 leerlingen, verdeeld over 6 groepen met 15 professionele en 
creatieve medewerkers. Het schoolteam is volop betrokken bij de 
onderwijsontwikkeling. Lesmethodes en visie op leerlingzorg zijn up-to-date. 
Momenteel is er extra aandacht voor de implementatie van projectonderwijs en 
talentonderwijs. Meer informatie vind je op www.stmichiel.nl  en  
www.scholenopdekaart.nl/. 
 
Ben je enthousiast over deze functie? Mail dan je motivatiebrief met CV naar: 
directie@stmichiel.nl. Wij werven gelijktijdig in- en extern. Bij gelijke geschiktheid 
hebben interne kandidaten voorrang. 
 
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Dorien Maas 
op 030 6011953. 
 

 

Katholieke Scholenstichting 

Fectio heeft 12 basisscholen 

onder haar bestuur. 

 

Er zijn ongeveer 270 

medewerkers werkzaam en 

het aantal leerlingen bedraagt 

circa 2800. 

 

De scholen zijn gesitueerd in  

Houten, Schalkwijk,  

’t Goy, Bunnik,  

Odijk en Werkhoven. 

 

Het management bestaat  

uit de bestuurder en de 12 

schooldirecties, die  

tevens elk een integrale 

verantwoordelijkheid voor  

hun eigen schoolorganisatie 

kennen. 

 

Tezamen vormen zij een 

directieteam dat  wordt 

ondersteund door een 

bestuursbureau met secretariaat 

en verschillende 

beleidsmedewerkers (P&O, 

salarisadministratie, onderwijs 

en kwaliteit, huisvesting, ict, 

control en financiën). 

 

 

 

 

 

 

KS Fectio 

Pelmolen 19 

3994XX Houten 

030-6381121 

info@ksfectio.nl 

www.ksfectio.nl  
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