November 2022

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).

Basisschool St. Michiel is een gezellige kleinschalige dorpsschool en biedt
onderwijs aan vrijwel alle kinderen uit Schalkwijk. Bij ons staan de kinderen
natuurlijk centraal, wij dragen bij aan hun welzijn en aan een brede
ontwikkeling. Daarbij staan plezier, veiligheid en samenwerken hoog in ons
vaandel. We leren kinderen om zelfstandig en met hoofd, hart en handen
eigen keuzes te maken. Wij bieden ruimte aan talent, groei en lef.
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en wil je dat doen op een school die
volop in ontwikkeling is, dan zoeken wij jou. Per 1 januari 2023 hebben wij
in groep 1-2 plaats voor een

Groepsleerkracht 1-2

WTF 0,6 op maandag, dinsdag en woensdag

Wij zoeken een collega die:
• een leergierige, enthousiaste en ondernemende houding heeft;
• flexibel is en niet bang is om buiten de bestaande kaders te denken;
• initiatief neemt en humor heeft;
• altijd voor kwaliteit gaat;
• mee wil helpen ons onderwijs verder door te ontwikkelen.
Wij bieden een school waar:
• betrokken leerkrachten werken in een klein, gezellig en collegiaal
team;
• er ruimte is voor nieuwe initiatieven;
• wij de ondersteuning aan kinderen en elkaar belangrijk vinden;
• wij in ontwikkeling zijn en belang hechten aan samen werken en
samen leren;
• het sociale klimaat door team, ouders en kinderen positief wordt
gewaardeerd.
Op de St. Michiel zijn alle kinderen welkom. Persoonlijke groei vinden wij
belangrijk. Dat is meer dan alleen cognitieve groei, kinderen moeten ook
groeien als mens en als bijvoorbeeld lid van een groep of gemeenschap.
Dit doen we door kinderen naar eigen talent en tempo uit te dagen, in
klassikale heterogene groepen. Waar wenselijk of nodig krijgen onze
kinderen extra ondersteuning en/of verrijkingsstof.
Heb je interesse? Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 25 november naar
francoise.voskuil@stmichiel.nl

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

Wil je eerst nog meer over onze school en deze functie te weten komen?
Neem een kijkje op onze website www.stmichiel.nl of neem contact op met
onze directeur Françoise Voskuil | 06-28179236
We horen graag van je; tot ziens op de

