
 

 

 

Een school voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs 
waar je met plezier kunt spelen, leren en werken. 
 

Basisschool de Vlinder is één van de twaalf basisscholen van KS Fectio en 
heeft rond de 350 leerlingen en 30 medewerkers. Na de kerstvakantie 
ontstaat er in de vaste formatie ruimte waardoor wij op zoek zijn naar 
nieuwe collega’s die met passie voor de klas staan en zich breed willen 
inzetten voor de ontwikkeling van onze school. We zijn voor de 
onderbouw op zoek naar een:  
 

Leerkracht groep 1-2  
voor 3 tot 5 dagen (wtf 0,6 – wtf 1,0) 

 

Wij zoeken een collega die: 
− volgens de principes van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OgO) wil 

gaan werken en bereid is zich hierin te scholen;  
− een onderzoekende houding en een gezonde hoeveelheid lef heeft; 
− zich blijvend wil ontwikkelen als individu en als onderdeel van de 

school; 
− open is in de samenwerking met collega’s, ouders en externen; 
− de kansen in een uitdaging ziet.  

 
Dan bieden wij je een school waar: 
− de kinderen met veel plezier spelen, leren en werken; 
− je begeleiding krijgt op het gebied van OgO; 
− je leert en werkt in een fijne omgeving en met een enthousiast team; 
− vertrouwen geven en krijgen, de brede ontwikkeling en respect en 

sociale betrokkenheid de kernwaarden zijn. 
 

Ons OgO onderwijs sluit aan bij de eigen initiatieven van leerlingen, is 
maatschappelijk relevant en wordt bekeken vanuit verschillende culturen. 
Ons onderwijs is betekenisvol voor de leerlingen, waardoor nieuwe 
kennis/vaardigheden/attitudes, beter geworteld raken in het geheugen.  
 
Wil je meer informatie over de verschillende mogelijkheden?  
Neem dan per mail of per telefoon contact op met onze directeur 
Lenneke Baas. Je kunt ook een kijkje nemen op https://rkbs-de-
vlinder.nl/.  
 
Heb je interesse?  
Stuur dan zo snel als mogelijk je CV en motivatiebrief naar onderstaand 
emailadres.  
 
Namens het team, graag tot ziens!  
Lenneke Baas – lenneke.baas@rkbs-de-vlinder.nl  - 030-6361064 
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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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