
 

 

CPOB Verzamelvacature  1/4 april 2020 

Het bestuur van de stichting CPOB is, voor de periode na de zomervakantie van 2020, voor 
de diverse basisscholen op zoek naar kandidaten voor de volgende vacatures:  
 

Ravenswaaij 
Ds. Derksenschool 
Vacature 1 

 Teamleider (schaal L11) 
8 uur per week (0,2 FTE) 
Werkdagen: maandag in functie van teamleider; daarnaast voor zover mogelijk aanwezigheid als teamlid 
met andere taken. 

 
Marijan Koster is directeur van zowel de Hoeksteen in Maurik als de Ds. Derksenschool in Ravenswaaij. De 
directeur is beperkt aanwezig in Ravenswaaij; de teamleider zal directietaken en voor een deel de dagelijkse 
leiding overnemen van de directeur en nauw met haar samenwerken. 
 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Marijan Koster directeur. 
Tel: 06 28414675 
 

Maurik                
De Hoeksteen 
Vacature 2 

 Onderwijsassistent i.v.m. zwangerschapsverlof (periode 31-8-2020 t/m 08-01-2021) 
 32 uur per week (0,8 FTE)  

Werkdagen: in overleg te bepalen (in ieder geval de maandag). 
Wij zoeken iemand, die zowel in de onderbouw (groep 1/2), als in de bovenbouw (in ieder geval tot en 
met groep 7) inzetbaar is. Ervaring met Bouw is een pre. 
De Hoeksteen werkt met een continurooster/gelijke dagen model. 

 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Marijan Koster, directeur,  
tel: 06 28414675 of Helen Peeks, adjunct directeur, tel: 0654211904. 
 

Culemborg  
Koning Willem-Alexanderschool 
Vacature 3 

 Leerkracht voor een middenbouwgroep 
40 uur per week (1,0 FTE) 
Werkdagen: maandag t/m vrijdag    

Vacature 4 

 leerkracht voor groep 8 t/m 31-12-2020 i.v.m. zwangerschapsverlof  
16 uur per week (0,4 FTE)  
Werkdagen: in overleg 

 
 Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Karin van Harten, directeur, of 
Kimberly Pouw, leidinggevend teamleider. Tel: 0345-513663.  
Informatie over ons schoolconcept kunt u vinden op onze website: www.alexanderschool-culemborg.nl 
 

Culemborg 
Oranje Nassauschool 
Vacature 5 

 Leerkracht groep 6 t/m 8 
 40 uur per week (1,0FTE) 
 Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
Vacature 6 

 Leerkracht groep 6 t/m 8 
 20 uur per week (0,5 FTE) 
 Werkdagen: in overleg 
 

http://www.alexanderschool-culemborg.nl/
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Vacature 7 

 Leerkracht groep 1 t/m 8 voor de vervanging van leerkrachten 
 20 uur per week (0,5 FTE) 
 Werkdagen: in overleg 
 (Combinaties van bovenstaande vacatures zijn mogelijk) 
Vacature 8 

 Onderwijsassistent    
 18 uur per week (0,45 FTE) 
 Werkdagen: in overleg 
          
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Martine Gomez en/of Jozien ten Hoeve, 
directie. Tel: 0345-531788 of  0345-523777. 
 

Culemborg 
Koningin Julianaschool, gespecialiseerd basisonderwijs 
Vacature 9 

 Leerkracht 
 32 uur per week (0,8 FTE) in de middenbouw (zwangerschapsverlof t/m 15 januari 2021) 
 Werkdagen: in overleg 
Vacature 10 

 Intern begeleider/Coördinator onderwijskwaliteit (schaal L12) 
Heeft een visie op gespecialiseerd onderwijs, is vernieuwend en verbindend, bewaakt de kwaliteit van 
het onderwijs en coacht en ondersteunt leerkrachten hierbij.  

 24 uur per week (0,6 FTE) en werkdagen in overleg. 
Vacature 11 

 Onderwijsassistent (doorgroei vanuit schaal 4 of 5 mogelijk) 
Werkt zelfstandig met leerlingen in- en buiten de groep(en) onder verantwoordelijkheid van de 
leerkracht. Heeft didactische kennis en ervaring. Werkdagen en taakomvang in overleg. 
        

Voor informatie over deze vacatures kun je contact opnemen met Marianne van der Schee en Fieke 
Blaauwendraad, directie KJS. Zie voor uitgebreide vacature de website van de school 
www.julianaschool-culemborg.nl 
 

Zaltbommel 
De Leiboom 
Vacature 12 

 Leerkracht groep 5 
 26 uur per week (0,65 FTE) 
 Werkdagen: maandag om de week, woensdag, donderdag, vrijdag 

 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Heleen Post, directeur.  
Tel: 06-10866844. 
 

Haaften 
CBS Goudenstein 
Vacature 13 

 Leerkracht groep 2 i.v.m. zwangerschapsverlof  
 20 uur per week (0,5 FTE) (16 om 24 uur) tot de kerstvakantie 
 Werkdagen:  tot de kerstvakantie woensdag (om de week), donderdag en vrijdag  
 8 uur om de week (0,1 FTE) na de kerstvakantie 
 Werkdag: woensdag om de week 
 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Helene Maliepaard- Riedijk, directeur. Tel: 
0418-591661 of 06-12363289. 
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Tuil 
Klingelenburg 
Vacature 14 

 Leerkracht groep 4-5, bij voorkeur met gymbevoegdheid 
 40 uur per week (1,0 FTE) 
 Werkdagen: maandag t/m vrijdag 

 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Beja van der Most, directeur. 
Tel: 0418-591567 of 06-38770458. 
 

 Tiel  
 Prins Willem Alexanderschool West 
Vacature 15      

 Leerkracht groep 4 (voorkeur voor andere groep is bespreekbaar) 
 40 uur per week (1 FTE) 
 Werkdagen: maandag t/m vrijdag 

Vacature 16 

 Leerkracht voor de onderbouw. Andere groepen zijn bespreekbaar. 
 16 uur per week (04 FTE) 
 Werkdagen: nader te bepalen  

 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr. Siebe de Koning, directeur. 
Tel: 06-20710577. 
 

Tiel 
Prinses Margrietschool 
Vacature 17 

 Leerkracht groep 3/4 (betreft langdurige vervanging) 
 24 uur per week (0,6 FTE) 

Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag 
Vacature 18 

 Onderwijsassistent 
 12 uur per week (0,3 FTE) 
 Werkdagen: in overleg (3 ochtenden) 

 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Chantal Oosterhuis, directeur. 
Tel: 0344-613789 of via c.oosterhuis@cpob.nl. 
 

Tiel 
Prins Willem-Alexanderschool Centrum 
Vacature 19 

 (Ervaren) Intern Begeleider (schaal L11) 
 24 uur per week (0,6 FTE) 
 Werkdagen: in overleg 
Vacature 20 

 Onderwijsassistent voor de taalplusklas in de middenbouw (groep 4 en 5) 
 20/24 uur per week (0,5/0,6 FTE) 
 Werkdagen: in overleg 

 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Lenneke Licht, directeur. 
Tel: 0344-612015 of 06-55936362. 
 

  

mailto:c.oosterhuis@cpob.nl
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Tiel 
Prins Clausschool 
Vacature 21 

 Leerkracht  
 16 uur per week (0,4 FTE) 
 Werkdagen in overleg, voorkeur woensdag/vrijdag 

Vacature is in twee verschillende groepen en kan ook opgedeeld worden in twee losse dagen. 
 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Annemiek Hoogeveen directeur. 
Tel: 06-48113614 of a.hoogeveen@cpob.nl. 

 
Tiel 
Prins Mauritsschool locatie West  
Vacature 22 

 Leerkracht voor groep 1/2 
 36 uur per week (0,9 FTE) 
 Werkdagen: maandag t/m vrijdag of maandag t/m donderdag en om de week de vrijdag vrij. 
 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Kristel Klokke, directeur. 
Tel: 0344-616104 of k.klokke@cpob.nl. 

 
Tiel 
CPOB Vervangingspool 
 Vacature 23 

 Invalleerkracht voor de groepen 1 t/m 8 van de diverse CPOB scholen 
 40 uur per week of 1,0 FTE), deeltijd is ook bespreekbaar 
 Werkdagen: maandag t/m vrijdag, in deeltijd bij voorkeur in ieder geval de vrijdag. 
 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Jolanda Schuurman, poolcoördinator. 
Tel: 06-48545444. 
 
 

 
 

Algemene informatie m.b.t. dit vacatureoverzicht 
Voor de functie leerkracht is onderwijsbevoegdheid vereist. Inschaling vindt plaats in schaal L10, tenzij bij de 
vacature anders vermeld. 
 
Voor de functie onderwijsassistent is MBO niveau 4 (of een vergelijkbare opleiding) vereist. Inschaling vindt 
plaats in schaal 4, tenzij bij de vacature anders vermeld. 
 
Voor verdere informatie over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Bea Cornelissen, 
stafmedewerkster Personeel en Organisatie, tel: 0344-617122. 
                                                                   
Dit vacatureoverzicht wordt zowel intern als extern verspreid. Interne kandidaten hebben voorrang op externe 
kandidaten. 
Bovenstaande vacatures worden mede gericht aangeboden aan die personeelsleden aan wie de stichting 
(uitkerings)verplichtingen heeft. 
 
Sollicitaties per mail vóór 9 mei 2020  sturen naar: b.cornelissen@cpob.nl 
(Graag duidelijk de nummer(s) vermelden van de vacature(s) waarop u reageert!) 
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