
       
   
 
Voor de St. Alexanderschool in Bennekom zijn we voor de vervanging van een 
zwangerschapsverlof op zoek naar een leerkracht groep 1-2. 
Het betreft groep 1-2 en de omvang is 1 fte. Heb je interesse in 2 of 3 dagen dan vragen we 
je om ook te solliciteren. De ingangsdatum is 31-10-2022 en de einddatum is 10-03-23. 
 
Wie zijn wij? 

Wij zien de St.Alexanderschool als een gemeenschap van kinderen, ouders en personeel, 
waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. 
We bieden kinderen kansen zich voor te bereiden op hun toekomst, door te bouwen aan 
een stevige basis en in te zetten op een brede ontwikkeling. Dit doen we met een 
enthousiast en betrokken team. 

 
Website school 

https://www.alexanderschool-skovv.nl/ 

 
Waar zijn we naar op zoek? 

Wij zijn op zoek naar een ervaren communicatief sterke leerkracht met hart voor het 
jonge kind. Iemand die structuur en duidelijkheid kan bieden in de groep. Een teamspeler 
in onze onderbouw, die door samen te werken het beste uit de kinderen weet te halen. En 
het een leuke uitdaging vindt om met collega's vorm te geven aan thematiseren. 
We zijn op zoek naar iemand die het hele verlof zou kunnen invullen of naar 2 collega’s die 
dit samen kunnen gaan doen. 

 
Wat bieden wij? 

De school staat bekend om een sterk pedagogisch klimaat. Door veel extra ondersteuning 
te bieden buiten de groep zetten we in op het verlagen van de werkdruk. Dit doen we o.a. 
door het vastleggen van routines in kwaliteitskaarten zodat we ons kunnen focussen op 
het lesgeven. We bieden ruimte voor initiatieven en autonomie zolang dit past binnen 
onze opdracht en schoolafspraken.   

 
Meer informatie?  

Neem contact op met: 

- stafmedewerker P&O Martin van Duin via 0318-640405 of m.vduin@skovv.nl  
- directie St.Alexanderschool Berend Cornel via 0318-430340 of directie.sa@skovv.nl  
 

Reageren? Stuur je motivatie aan stafmedewerker P&O via m.vduin@skovv.nl  
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