
SKOzoK (Samen Koersen op zichtbare Onderwijskwaliteit) is een
enthousiaste en ambitieuze onderwijsstichting met 30 basisscholen
voor primair onderwijs in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck,
Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Ons bestuurskantoor is
gevestigd in Veldhoven. Voor Basisschool Agnetendal in Dommelen
zijn we op zoek naar een enthousiaste leerkracht bovenbouw.

Wat bieden wij?
SKOzoK biedt je een inspirerende
baan op een sfeervolle school met
circa 250 leerlingen in het mooie
Dommelen. 
Een bloeiende school waar we ons
samen verantwoordelijk voelen
voor onze leerlingen en de
schoolontwikkeling. We werken
met coöperatieve werkvormen,
maken doelen zichtbaar en gunnen
elke leerling ‘een leerkuil’

Hoe werken wij?
Ons motto ‘Samen dragen, 
samen verantwoordelijk’ 
betekent:
- Er werken meer leerkrachten 
dan er groepen zijn, zodat er op verschillende
dagen/dagdelen momenten een dubbele
bezetting is. 
- We kunnen onze leerlingen nog beter
begeleiden door groepen te splitsen of op
niveau te clusteren. En door aandacht te hebben
voor elkaar ontmoeten, samenwerken en
gepersonaliseerd leren. 
- Door meerdere collega’s te koppelen aan een
groep én de kwaliteiten en kennis van de
individuele leerkrachten breder en gerichter in
te zetten, dragen leerkrachten samen de
verantwoordelijkheid voor de groep en de
ontwikkeling van onze leerlingen.

Interested appl icants should send their CV and cover letter

to  hel lo@real lygreatsite.com by August 18, 2020, 8PM.

Ben jij...
- Positief ingesteld?
- Werk je graag met coöperatieve
werkvormen?
- Kun je doelen op een creatieve
manier integreren in je onderwijs
en laten aansluiten op de
belevingswereld van het kind? 
Dan willen we graag met jou in
gesprek over jouw kwaliteiten en
wat je verder wilt ontwikkelen.
Samen bekijken we hoe jij het beste
tot je recht komt en ons topteam
kunt versterken!

E n t h o u s i a s t e  l e e r k r a c h t  b o v e n b o u w  
( W T F  0 , 4  t o t  1 , 0 ,  p e r  1  f e b r u a r i  2 0 2 1 )

VACATURE
BASISSCHOOL AGNETENDAL 

Interesse?
Neem dan gerust contact op. 
Stuur je cv en motivatiebrief 
vóór 1 december 2020 naar 
peno@skozok.nl. 

Kijk voor meer informatie op www.skozok.nl en www.agnetendal.nl of neem
contact op met Maaike Nieuwenhuis (directeur): mnieuwenhuis@skozok.nl

http://www.skozok.nl/
http://www.agnetendal.nl/

