
 

 

Leerkracht Vervangersteam 
Kerobei 

 

VENLO | 0,4 – 1,0 FTE | SCHAAL L10  

Als vervangend leerkracht ben je niet alleen van grote waarde voor de kinderen, maar ontdek je ook 

waar jouw krachten liggen door steeds voor een nieuwe klas te staan. Jij bent namelijk die fijne 

leerkracht die er is als de eigen juf of meester kort of langdurig afwezig is. Jij begrijpt dat het 

ongewoon en spannend is. Samen met de groep bekijk je wat er nodig is om te kunnen blijven 

spelen, leren en ontwikkelen.  

 

Wie zijn wij?  

Het Vervangersteam van Kerobei vormt samen de ‘redders in nood’ in alle situaties waarin er een leerkracht 

nodig is om de doorgaande ontwikkeling van kinderen te kunnen waarborgen. Het team waar je terecht kunt om 

ervaringen te delen, good practice uit te wisselen, te ontwikkelen in ontmoeting en te leren van en met elkaar. 

Een eigen thuisbasis van waaruit je de nood op scholen gaat verlichten en voelt dat jouw aanwezigheid het 

verschil maakt.  

 

Waarom vervangen?  

Jenna Meulenkamp is haar loopbaan begonnen als vervangend leerkracht en heeft nu 

een eigen groep op basisschool PassePartout. “Door de vervangende opdrachten 

heb ik een goed beeld gekregen welke groep en school het beste bij mij passen. 

Het grootste voordeel van vervangen is dat je op deze manier alles ziet en 

meemaakt, vooral bij Kerobei met zoveel verschillende scholen!”  

Door de vele feedback die Jenna ontving van zowel kinderen als collega’s  

ervaarde ze vervangen als heel dankbaar werk: “Kinderen die je om de nek  

vliegen omdat ze zo blij zijn dat je er bent, daar doe je het voor.” 

 

 



 

Ben jij de leerkracht die…  

 zich graag inzet in situaties waar het knelt, kraakt en piept? 

 geniet van het bijdragen aan de groei van onze leerlingen? 

 begrijpt wat kinderen nodig hebben in een situatie die opeens anders is? 

 weet hoe je het kind kan stimuleren en uitdagen om zich optimaal te ontwikkelen? 

 diverse methodieken en methodes in de rugzak heeft die dit ondersteunen? 

 

Daarnaast beschik je over 

 zelfkennis, flexibiliteit, relativeringsvermogen en een optimistische blik. 

 

Kerobei 

Kerobei is een door talent en ambitie gedreven onderwijsorganisatie. 

Stichting Kerobei beheert 18 scholen, waarvan 2 scholen voor speciaal 

basisonderwijs en 1 school voor hoogbegaafden. Als medewerker van 

Kerobei deel je samen met bijna 500 collega’s dezelfde passie: 

hoogwaardig, passend onderwijs realiseren voor ruim 4.500 leerlingen. 

Binnen deze organisatie bieden we optimale kansen vanuit 

eigenaarschap voor kind, ouder en medewerker. 

 

Wij bieden jou 

 Een baan als leerkracht voor 16-40 uur per week; 

 Een bruto maandsalaris van max. €4.206 bruto (schaal L10) op 

basis van 1,0 fte; 

 Ontwikkelmogelijkheden en de juiste begeleiding waar nodig; 

 Een eigen team met leidinggevende Lisette Huinck.  

 

Enthousiast? Solliciteer! 

Je bent overtuigd, dit wordt jouw nieuwe baan! En aangezien jij kansen 

niet laat liggen, stuur jij jouw cv en motivatiebrief naar 

lisette.huinck@kerobei.nl o.v.v. vacature VV02 Leerkracht Kerobei.  

 

Zijn wij net zo enthousiast als jij? 

 Dan volgt een sollicitatiegesprek met twee leden uit de 

benoemingsadviescommissie. 

• Is er een wederzijdse match, dan neemt een van onze PZ-

medewerkers contact met je op om een arbeidsvoorwaarden 

gesprek te plannen. 

 Zet jij je handtekening onder het voorstel? Dan heten we je van 

harte welkom bij Kerobei! 

 

Heb je nog vragen over de vacature of wil je meer informatie over het 

vervangerteam of werken bij Kerobei? Bel dan met Lisette Huinck 

(leidinggevende) 077- 3732875. Je kunt natuurlijk ook onze website 

bezoeken! 

Ontwikkeling in ontmoeting 

 

Kerobei zijn wij allemaal! 

 

We gaan samen voor de kansen van 

alle kinderen. Wij hebben de 

overtuiging dat dit alleen kan wanneer 

we ontwikkelruimte voor onze 

professionals creëren.  

 

Een samenwerkingsverband van unieke 

scholen en op basis van vrijheid en 

professionele verantwoordelijkheid. 
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