
 

Voor sommige leerlingen komt de overstap naar het voortgezet onderwijs 

net te vroeg of te laat en is er meer tijd nodig om te groeien en zich 

emotioneel en cognitief te ontwikkelen of kan er eerder gestart worden met 

de leerstof van het voortgezet onderwijs.  

Onderwijs 10-14 Houten biedt leerlingen ruimte voor ontwikkeling & talent. 

Wij bieden een leeromgeving waar zij vanuit vertrouwen, eigenaarschap en in 

hun eigen tempo kunnen werken aan hun cognitieve en persoonlijke 

ontwikkeling. 

Mede door de groei van Onderwijs 10-14 Houten zijn wij op zoek naar: 

 

een basisdocent (groep 7/8 - vo1) 

WTF 0,8 – 1,0 

 (Een kleinere wtf is bespreekbaar. Solliciteren als duo mag / kan ook)  

 

Wij zoeken iemand die:  

- feeling heeft met vernieuwend onderwijs en het uitdagend vindt om samen met ons verder te bouwen aan 

Onderwijs 10-14 Houten  

- leerlingen positief benadert, gericht op mogelijkheden en (verborgen) potentieel 

- een flexibele instelling heeft 

- energiek en collegiaal is (een teamplayer) 

- kan omgaan met verschillende behoeften van leerlingen en ruimte biedt aan eigenaarschap van leerlingen  

- een positieve leeromgeving kan creëren 

- leerlingen kan coachen op zowel sociaal als cognitief vlak 

- kan starten m.i.v. schooljaar 2022-2023   

 

Ben je nieuwsgierig geworden naar Onderwijs 10-14 Houten en past het bovenstaande profiel bij jou, solliciteer 

dan naar deze functie. 

 

Wij bieden jou: 

- goede begeleiding  

- ruimte om samen vanuit de visie van Onderwijs 10-14 Houten het onderwijs verder te ontwikkelen 

- een enthousiast en betrokken team 

- ruimte voor ontwikkeling 

- de mogelijkheid om binnen een teambevoegdheid te werken met collega’s van po en vo 

- leerlingen die openstaan om zich met behulp van jou verder te ontwikkelen en te leren  

- en bovenal een goede werksfeer  

 

 

Ben je nieuwsgierig of heb je interesse?  

Neem dan zo snel als mogelijk contact op met Marja In der Maur, afdelingsleider Onderwijs 10-14 Houten, voor 

een oriënterend gesprek.  

M: 0610405993 /  marja.indermaur@ksfectio.nl   

mailto:marja.indermaur@ks

