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 Vervanging i.v.m. zieke leerkracht; 
 Leerkracht groep 5 

 Het Kleurenlint zoekt  een juf of meester voor twee dagen in groep 5. 

 Wie zijn wij? 
 CBS Het Kleurenlint is een open christelijke school in de nieuwe wijk Hoog Dalem in 
 Gorinchem-Oost. Een fijne, uitdagende en sterke basisschool met een gedreven en warm team. Ons 
 onderwijs is gericht op groei: persoonlijk, toekomstgericht en wereldwijs. 
 In de ochtendlessen bouwen wij in de midden- en bovenbouw aan een stevige cognitieve basis in 
 lezen, taal en rekenen, terwijl er in de middag alle ruimte is om spelend, bewegend, ontdekkend en 
 onderzoekend te leren. Iedere leerling op hun eigen niveau. 

 Onze missie 
 We hebben als CBS Het Kleurenlint de ambitie om onze leerlingen goed en kansrijk voor te 
 bereiden op de toekomst in een blijvend veranderende samenleving. Wij streven ernaar dat 
 leerlingen, wanneer zij na acht jaar CBS Het Kleurenlint verlaten, zelfbewust, zelfverzekerd en 
 gelukkig hun eigen weg vervolgen in het voortgezet onderwijs, in de samenleving en als persoon. 

 Wie zoeken wij? 
 Wij zoeken voor een zwangerschapsverlof een enthousiaste en vriendelijke leerkracht die naast het 
 aanbieden van een goede basis, thematisch aan de slag gaat met de zaakvakken, daarnaast werk je 
 aan een goed en sociaal klassenklimaat. De structuur die jij biedt, leidt tot een veilige leeromgeving 
 zodat de leerlingen  tot leren kunnen komen. 

 Wat bieden wij? 
 Een enthousiast en behulpzaam team. 
 Een team dat je meer dan welkom heet. 
 Leuke, gezellige kinderen. 
 Een mooie werkomgeving in een nieuw gebouw. 
 Een (tijdelijke)baan met wtf 0,2  of  1.0. 
 Bij goed functioneren uitzicht op een vaste aanstelling binnen LOGOS. 
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 LOGOS 
 LOGOS biedt sterk, toekomstgericht Christelijk onderwijs met 16 scholen en 350 personeelsleden 
 die samen zorgdragen voor ongeveer 2500 leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal 
 onderwijs. De scholen zijn gelegen in de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe. 

 LOGOS staat voor waardegedreven, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. De missie is om 
 leerlingen te helpen uit te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers, zodat zij later hun 
 bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Binnen de stichting wordt hun aangeboren 
 nieuwsgierigheid gestimuleerd en beloond, zodat ze hun leven lang elke dag met plezier blijven 
 leren. 

 De LOGOS-kernwaarden vertrouwen, verbinden en ontwikkelen zijn een helder baken voor het 
 professioneel handelen met geloof, hoop en liefde als moreel kompas. 
 De kernvakken, rekenen, taal en lezen, bieden LOGOS-scholen zoveel mogelijk aan op chromebooks. 
 De moderne onderwijsmethoden sluiten daar naadloos op aan. Veel scholen gebruiken de 
 chromebooks ook voor zaakvakken, zoals geschiedenis en aardrijkskunde. Het verrijkt het onderwijs 
 en ondersteunt differentiatie op niveau. Kinderen krijgen op LOGOS-scholen mee wat ze in deze 
 21ste-eeuwse samenleving nodig hebben: naast veel kennis, sociale vorming en gemeenschapszin 
 ontwikkelen de kinderen hun 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, communiceren, 
 creativiteit, planning, reflectie, oplossingsgericht en kritisch denken, ICT en Engels. 

 Samen leren inhoud geven binnen LOGOS is er de goede gewoonte van leren van elkaar en creëren 
 in teams, clusters van teams, intervisieen werkgroepen en in LOGOS-brede leergemeenschappen. 
 Rond een thema of vraag ontstaan waardevolle dwarsverbanden. Daarbij hoort nieuwsgierig en 
 durven experimenteren met behulp van eigen en externe good practices en verworven 
 wetenschappelijke of maatschappelijke inzichten. Dit is de ontwikkelingsgerichte samenwerking 
 van LOGOS: ‘Samen Leren Inhoud Geven’ (SLIG). 

 Praktische informatie en procedure 
 Spreekt deze functie jou aan en herken jij je in het profiel? Dan horen wij heel graag van jou! 
 We gaan ervan uit dat je als kandidaat beschikt over de kwaliteiten die passend zijn bij deze functie. 

 Wat je allemaal wilt weten over deze vacature: 
 ●  De werving vindt zowel intern als extern plaats. 
 ●  CBS Het Kleurenlint is een groeiende school. 
 ●  Inschaling LB conform CAO-PO. 
 ●  Start na voorjaarsvakantie. In overleg kan er ook eerder worden gestart. 
 ●  Je brief met CV kun je mailen naar  kim.rietveld@stichting-logos.nl  . 

 Voor meer informatie over de vacature kun jecontact openmen met de directeur van CBS Het 
 Kleurenlint, Kim Rietveld. Dit kan via e-mail (  kim.rietveld@stichting-logos.nl  )  of telefoon 
 (0183-666953). 

 2 

mailto:kim.rietveld@stichting-logos.nl
mailto:kim.rietveld@stichting-logos.nl

