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Het bestuur van de stichting CPOB is, voor de periode na de zomervakantie van 2019, voor de diverse 
basisscholen op zoek naar kandidaten voor de volgende vacatures:  
 

Culemborg  
Koningin Beatrixschool  
 
Vacature 1 

 Leerkracht voor groep 7 voor 2 dagen per week 
Donderdag en vrijdag 16 uur (0,4 FTE)  

Vacature 2 

 Leerkracht voor inval in diverse groepen 1 dag in de week  
8 uur per dag (0,2 FTE), werkdag in overleg 

 Vacature 3 

 Leerkracht i.v.m. vervanging ouderschapsverlof en studieverlof voor groep 1 en 2 
Maandag en vrijdag gedurende het hele schooljaar 2019 – 2020  
16 uur per week (0,4 FTE)  

 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Patricia van Brakel, directeur. 
Tel: 0345-512542 
 

Culemborg  
Koning Willem-Alexanderschool: Levelonderwijs ( halfjaarlijks bevorderingssysteem) 
 
Vacature 4 

 Leerkracht voor groep 6 
  Maandag tot en met vrijdag, 40 uur per week (1,0 FTE) 

 
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 voor groep 5-8  
40 uur per week (1,0 FTE) 

Vacature 6 

 Onderwijsassistent voor groep 1 - 8 i.v.m. vervanging zwangerschapsverlof 
Werkdagen in overleg, 8 uur per week (0,2 FTE) 
 

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr. A. de Weerd, directeur.  
Tel: 0655931571. 
 

Culemborg 
Koningin Julianaschool (SBO) 
 
Vacature 7 

 Leerkracht voor de middenbouw 
32 uur per week (0,8 FTE) 

 

http://www.alexanderschool-culemborg.nl/
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Vacature 8 

 Leerkracht middenbouw i.v.m. ziektevervanging 
16 uur per week (0,4 FTE) 

Vacature 9 

 Onderwijsassistent(en) voor de onderbouw of middenbouw 
25 uur per week verdeeld over 5 dagen (0,6250 FTE) 

 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de directie: Fieke Blaauwendraad en 
Marianne van der Schee. Tel: 0345-12951. 
 

Maurik 
Basisschool De Hoeksteen 
Een school met 13 groepen die is gehuisvest in Brede School Maurik. De school werkt met de 
Kanjertraining, dus een certificaat kanjertraining is een pré. Tevens zoeken wij iemand met de 
bevoegdheid voor het geven van gymles (groep 6). De Hoeksteen is sinds 2 jaar bezig met een 
ontwikkeling inzake Visible learning. De Hoeksteen werkt met een gelijke dagen model. 
 
Vacature 10 

 Leerkracht groep 1-2 i.v.m. vervanging zwangerschapsverlof/ ouderschapsverlof 
Maandag en donderdag om de week in de periode van 2 september tot eind december  
12 uur per week (0,3 FTE) 

Vacature 11 

 Leerkracht groep 4 of groep 1-2 i.v.m. vervanging zwangerschapsverlof/ ouderschapsverlof 
Dinsdag en woensdag in de periode van 2 september tot eind december  
16 uur per week (0,4 FTE) 

Vacature 12 

 Leerkracht groep 7 i.v.m. vervanging ziekteverlof  
Maandag t/m vrijdag, 40 uur per week (1,0 FTE) 
E.e.a. is afhankelijk van en wordt afgestemd op het herstel van de afwezige leerkracht, 
flexibele inzet dus gewenst. Ook belangstellenden voor minder dan 40 uur worden van harte 
uitgenodigd te reageren. 

 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Marijan Koster, directeur, of Helen 
Peeks, adjunct directeur. Tel: 0344-691660. 
 

Ravenswaaij 
Dominee Derksenschool 
De Derksenschool is een kleine dorpsschool in Ravenswaaij. De school heeft 3 groepen, nl. groep 
1/2/3, groep 4/5 en groep 6/7/8. De school werkt met een nieuw onderwijsmodel, waardoor op 
bepaalde tijden extra ondersteuning in de groepen aanwezig is. 
 
Vacature 13 

 Leerkracht groep 6/7/8 i.v.m. zwangerschapsverlof  
Vrijdagochtend in de periode van 2 september tot 19 oktober 2019 
5 uur per week (0,1250 FTE) 

Vacature 14 

 Onderwijsassistent, inzetbaar in groep 1 t/m 8 
Vrijdagochtend 4 uur, andere 4 uur in overleg in te zetten 
8 uur per week (0,2 FTE) 

 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Marijan Koster, directeur.  
Tel: 0345-558497. 
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Geldermalsen 
De Morgenster, jenaplan 
Op de Morgenster wordt gewerkt in 3-jarige stamgroepen: 1,2 / 3,4,5 / 6,7,8. De school telt rond de 
185 leerlingen. Ons uitgangspunt is dat ieder mens uniek is. Vanuit de vier basisprincipes gesprek, 
spel, werk en viering wordt het ritmisch weekplan vorm gegeven. Samen is belangrijk op onze school: 
er is goed contact tussen kinderen onderling, met de stamgroepleiders en de ouders. We bieden een 
werkplek met een goede, open sfeer.  
 
Vacature 15 

 Leerkracht/stamgroepleider middenbouw  
Werkdagen in overleg, 20 uur per week (0,5 FTE) 

Vacature 16 

 Leerkracht/stamgroepleider bovenbouw 

Werkdagen in overleg, 16 uur per week (0,4 FTE) 
Vacature 17 

 Leerkracht/stamgroepleider/begeleider van (zorg) kinderen/allerhande werkzaamheden in de 
onder-, midden- en bovenbouw 

24 uur per week (0,6 FTE) 
 

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Annemiek Hoogeveen, directeur. 
Tel: 0345-5571557. 
 

Neerijnen 
Freule van Pallandtschool 
 
Vacature 18 

 Onderwijsassistent voor begeleiding van een leerling met Down Syndroom (groep 5) 
Maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen van 9:30-11:45 uur 8 uur per week (0,2 FTE)  
en voor de begeleiding van een viertal zorgleerlingen 5 uur per week (WTF 0,1750) 

 

Hellouw 
CBS De Kievitsheuvel 
 
Vacature 19 

 Leerkracht voor groep 7/8 (gymbevoegdheid noodzakelijk) 
Woensdag, donderdag en waarschijnlijk vrijdag 
14 of 23 uur per week (0,35 of 0,5750 FTE) 

 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Anton Tins, directeur. 
Tel: 0418- 581731. 
 

Haaften 
CBS Goudenstein 
Een gezellige dorpsschool met ca. 150 leerlingen, verdeeld over 7 groepen. M.i.v. schooljaar 2019-
2020 wordt het gelijke dagen model geïntroduceerd. 
 
Vacature 20 

 Leerkracht voor groep 7/8  
Werkdagen in overleg. 24 uur per week (0,6 FTE) 

 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Jan Molenaar, directeur.  
Tel: 0418-591661. 
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Tiel 
Prins Clausschool  
 
Vacature 21 

 Onderwijsassistent voor groep 1 of voor groep 2    
Donderdag en vrijdag, 16 uur per week (0,4 FTE)       

Vacature 22 

 Onderwijsassistent voor het invullen van RT taken gedurende 1 dagdeel 
 Werkdag in onderling overleg te bepalen, 4 uur per week (0,1 FTE) 
Vacature 23 

 Onderwijsassistent voor de begeleiding van meer- begaafde leerlingen 
Werkdag in onderling overleg te bepalen, 4 uur per week (0,1 FTE) 
 

Vacature 21 is ook te splitsen en alle vacatures zijn te combineren. 
 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Peter van der Neut, directeur.  
Tel: 0344-611 730. 
 

 

 
Voor de functie leerkracht en intern begeleider is onderwijsbevoegdheid vereist. 
De inschaling voor functies leerkracht vindt in principe plaats in schaal L10, tenzij bij de vacature 
anders vermeld. 
 
Voor de functie onderwijsassistent is MBO niveau 4 (of een vergelijkbare opleiding) vereist. 
De inschaling voor onderwijsassistent vindt plaats in schaal 4. 
 
Voor verdere informatie over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met mevr. Bea 
Cornelissen, stafmedewerkster Personeel en Organisatie, tel: 0345-617122. 
                                                                   
Bovenstaande vacatures worden mede gericht aangeboden aan die personeelsleden aan wie de 
stichting (uitkerings)verplichtingen heeft. 
 
Sollicitaties per mail vóór 7 mei 2019 sturen naar: b.cornelissen@cpob.nl 
(Graag duidelijk de nummer(s) vermelden van de vacature(s) waarop u reageert!) 
 
 

mailto:b.cornelissen@cpob.nl

