
 
 

Vacature 
BS St Stephanus, Zenderen 

is op zoek naar een LIO onderbouw! 
 
 
 
Wil jij… 

… het verschil maken voor de leerlingen in onze groep 1/2? 
… deel uitmaken van ons onderwijs, waarbij we het werken vanuit een thema centraal 

stellen en vanuit daar werken vanuit beleving, spelend leren en betekenisvol 
onderwijs, gekoppeld aan cruciale leerdoelen? 

… samenwerken met leerlingen, ouders en collega’s? 
… jezelf ontwikkelen binnen een klein maar enorm betrokken team? 

 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
 
Vanaf februari 2023 tot aan de zomervakantie bieden we jou een gave plek op een school die volop 
in ontwikkeling is. Je werkt in een gezellig team waarbinnen jij vanzelfsprekend als onze collega 
opgenomen wordt. Het gesprek over onderwijs staat centraal op een praktische, uitdagende en 
doelgerichte manier. Ons motto ‘Op BS St Stephanus leer je iedere dag iets nieuws!’ is daarbij 
uitgangspunt.  
Voor jouw bijdrage ontvang je een aantrekkelijke stagevergoeding en wie weet ligt er in de nabije 
toekomst een mooie baan voor jou binnen onze stichting SKOT.  
 
Mocht je interesse hebben in een stageplek op onze school, dan nodigen we je uit om je CV en 
motivatiebrief te mailen naar directie.stephanuszenderen@skot.nl. Ook voor vragen mag je altijd 
contact opnemen. 
  
 
We hopen je binnenkort welkom te mogen heten! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Marieke Oude Middendorp, directeur 
BS St Stephanus 
St Stephanusstraat 3 
7625PH Zenderen 
directie.stephanuszenderen@skot.nl 
074 2662583 
www.stephanuszenderen.nl  
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Gezocht: 

juf/meester! 

 

         

Het Galjoen is een katholieke basisschool in Wierden. 
Onze school telt ruim 350 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. 

 

Onze school kenmerkt zich door: 

Eigentijds en gedegen onderwijs 
Onderzoekend en ontdekkend leren 

Aandacht voor elke leerling 
Moderne en uitdagende methodes 

Een enthousiast team 
Een fijn schoolgebouw om in te spelen en te leren 

 
 

Denk je dat KBS het Galjoen bij je past? 
Mail ons dan je sollicitatiebrief! 

 

 
 

KBS het Galjoen 
 

Maaike Sluijter (directeur) 
(directie.hetgaljoen@skot.nl)  
Stefanie Schreurs, Robin Klink en Maurice Duvigneau  
(stagebeleiders) 
(mauriceduvigneau@skot.nl, robinklink@skot.nl  
en stefanieschreurs@skot.nl)  
Kruizemunthof 4 
7641 EX Wierden 
Tel. 0546-573684 
Website: www.het-galjoen.nl 

 

Wat bieden wij? 
 

* Een stageplek in midden of bovenbouw. 

* Een plek waarin je jezelf mag zijn en mag   
   experimenteren. 
* Een vaste mentor en opleider in de school  
   dat tijd voor je maakt.  
* Een hecht team dat je als collega zal  
   benaderen. 
* Een vergoeding voor elke gewerkte dag. 
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Vacature 
 
Bij Stichting Katholiek Onderwijs Twente (SKOT) is op dit moment een lio-vacature voor:  
 
Leerkracht groep 4, op De Rietslenke in Nijverdal (periode februari tot juli 2023)  
 
Samen je toekomst ontwikkelen, dat is wat wij op De Rietslenke willen. Leerkrachten, leerlingen, ou-
ders; samen maken we het verschil, zodat jij kunt groeien en ontwikkelen.  
Vanuit een christelijke identiteit willen wij de kinderen leren hun grenzen te verleggen, betrokken te 
zijn, hun eigen keuzes te maken en leren focussen. Dit zijn de kernwaarden van waaruit wij handelen.  
 
Wij bieden een plek waar ruimte is voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Een moderne schoolomgeving 
met betrokken collega’s die voor je klaarstaan. 
 
Kun jij je in het bovenstaande vinden? Dan zoeken wij jou!  
 
Kom jij je lio bij ons lopen, dan ontvang je een aantrekkelijke stagevergoeding en maak je na je afstude-
ren kans op een vaste aanstelling binnen de stichting.  
 
Je kunt je motivatiebrief en CV per mail versturen naar directie.rietslenke@skot.nl  
 
Graag zien we jouw reactie tegemoet! 
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