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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).

Wil je een superleuke baan met een lieve kinderen en samenwerken met
een fijn team? Dan zoeken we jou! Per 1 februari 2023 komt er bij ons
een vacature vrij voor groep 3 voor de hele week. In overleg mag het ook
voor minder dagen zijn of kunnen we je een contract van 1,0 aanbieden.
We hebben op dit moment nog schooltijden waarbij groep 3 op de
woensdag- en vrijdagmiddag vrij is. Mogelijk gaan we op termijn naar een
5 gelijke dagen model van 8.30 u tot 14.00 u.
KBS ’t Schoolhuys is één van de twaalf basisscholen van KS Fectio. We zijn
een leuke kleinschalige school van rond de 200 leerlingen.

Leerkracht groep 3, wtf 0,9 (minder of meer in overleg)
Wij zoeken een collega die:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij bieden een school waar:
•
•
•
•

KS Fectio
Pelmolen 19
3994XX Houten
030-6381121
info@ksfectio.nl
www.ksfectio.nl

Affiniteit heeft met het jonge kind, waarbij bewegend leren
wordt gestimuleerd.
Doelgericht kan werken.
Gestructureerd is.
Open staat voor vernieuwing.
Graag werkt in een professionele leergemeenschap.
Zich breed wilt inzetten voor de schoolontwikkeling.
Zin heeft in een baan op onze school.
Enthousiast wordt van de gedachte om samen te werken met
het hele team.
In bezit is van een PABO-diploma.
Humor heeft.

Een fijne sfeer is waarbij plezier ook heel belangrijk is!
Vreedzame School een begrip is.
Lesgegeven wordt volgens de principes van meervoudige
intelligentie.
Versterkt Engels wordt gegeven vanaf groep 1.

Heb je interesse, solliciteer dan vóór 5 december 2022. Je kunt je CV met
een motivatiebrief sturen naar Tamara Schlick, directeur ’t Schoolhuys,
directie@schoolhuys.nl. De gesprekken vinden plaats in de week 50 van
maandag 12 t/m vrijdag 16 december 2022.
Voor meer informatie kun je bellen met Tamara Schlick, 06- 48 159 702.
Op onze website ( www.schoolhuys.nl) kun je meer informatie vinden over
de school.

