
 

 

 

Mei 2022 

Daltonschool De Zevensprong 
Vertrouwen in de kracht van ieder kind 

 

De Zevensprong is één van de twaalf basisscholen van KS Fectio. 
Wij zijn een kleinschalige daltonschool met een professioneel team 
dat het kind op de eerste plaats heeft staan. Wij zijn een eco-school 
en beschikken naast een groen schoolplein ook over onze eigen wilde 
bloementuin. Wij hebben vacatureruimte in de onderbouw met 
ingang van het nieuwe schooljaar.  
 

leerkracht groep 1-2 of 3 
WTF 0,4 of 0,8 (aan het begin of het eind of 4 dagen) 
 
Wij zoeken een collega die:  

• Affiniteit heeft met daltononderwijs 

• Initiatief neemt en humor heeft 

• Altijd voor kwaliteit gaat 

• Mee wil helpen ons onderwijs door te ontwikkelen 
 

Wij bieden je een hele leuke groep en een fijne duo. Ons team is een 
warme gemeenschap, waar hard en met plezier wordt gewerkt. Ons 
onderwijs is gericht op alle kinderen, iedereen moet groeien ten 
opzichte van zichzelf. Dat is meer dan alleen cognitieve groei, 
kinderen moeten ook groeien als mens en als onderdeel van een 
groep. Eigenaarschap zit in onze daltonkernwaarden. 
 
Heb je interesse? Stuur dan je motivatiebrief en CV uiterlijk  
31 mei 2022 naar: marian.dehaan@7spronghouten.nl.  
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact  
op met onze directeur Marian de Haan (030-6374563 of 06-
48856294). Tot ziens op De Zevensprong! 
 

 
 

Katholieke Scholenstichting Fectio 

heeft 12 basisscholen  en Onderwijs 

10-14 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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