
VCOG bestaat uit tien christelijke basisscholen, een oecumenische school, een school
voor algemeen bijzonder onderwijs en geeft onderwijs aan 3500 leerlingen. Op drie
van onze (IKC) scholen hebben we eigen kinderopvang. Op de andere locaties is veelal
intensieve samenwerking met externe kinderopvangorganisaties.

Voor drie verschillende locaties wij per direct op zoek naar een:
Vakleerkracht(en) bewegingsonderwijs (totaal 0,7 fte)

Er kan gereageerd worden op het totaal aantal fte, waarbij de vakleerkracht op verschillende
locaties zal worden ingezet. Het is echter ook mogelijk om op een specifieke vacature te
reageren.

Vacature 0,2 fte (woensdag) op CBS De Kleine Wereld:
De Kleine Wereld is een veilige, gestructureerde en open school, waarin aandacht en ruimte
is voor alle culturele en religieuze achtergronden van kinderen. In een multiculturele
samenleving in het klein worden de kinderen in stappen meegenomen van de Kleine Wereld
naar de grote wereld.
De locatie Rosensteinlaan van De Kleine Wereld is geheel ingericht voor het onderwijs aan
nieuwkomers.

 Lesgeven aan vluchtelingen kinderen (nieuwkomers)
 Flexibel om kunnen gaan met verschillende culturen en gewoontes in je klas

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met:
Trix Boelens, directeur CBS De Kleine Wereld, t.boelens@vcog.nl. Ook kun je een kijkje
nemen op de website van de school www.kleinewereld.nl.
Vacature 0,2 fte op CBS De Aquamarijn:
Op de Aquamarijn wordt in een sfeer van vertrouwen en met respect voor elkaar, het kind
uitgedaagd en ondersteund om zichzelf te ontplooien. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid
en samenwerking zijn daarbij belangrijke kernwaarden.
Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met:
Jetty de Jong, directeur CBS Aquamarijn, j.dejong@vcog.nl. Ook kun je een kijkje nemen op
de website van de school www.cbsaquamarijn.nl.

Vacature 0,3 fte op CBS Anne Frank:

mailto:t.boelens@vcog.nl
http://www.kleinewereld.nl
mailto:j.dejong@vcog.nl
http://www.cbsaquamarijn.nl


De Anne Frankschool heeft als visie om vanuit een christelijke identiteit een leef- en
leeromgeving creëren in onze veranderende maatschappij, waarin ieder kind zich veilig en
betrokken voelt en zijn/haar talenten kan ontwikkelen op weg naar een evenwichtig
persoon.
Bij deze vacature wordt de vakleerkracht ingezet voor BSlim. Bslim is een sportief
leefstijlprogramma en sinds 2006 actief in acht aandachtswijken in de stad Groningen en Ten
Boer. Het programma brengt met zijn gratis en laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten
de jeugd van 4 tot 15 jaar in beweging.
De werkzaamheden van deze vakleerkracht spelen zich dan ook na schooltijd af en zijn
gericht op het organiseren van een passend (naschools) aanbod in de wijk. Doelstelling is het
promoten van bewegen, sporten en gezonde voeding in de wijk.
Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met:
Janice Liemburg, directeur Anne Frankschool, j.liemburg@vcog.nl. Ook kun je een kijkje
nemen op de website van de school www.annefrankschool-hoogkerk.nl.

Wat zoeken wij in een vakleerkracht?
 Je bent in het bezit van een 1e graad bevoegdheid leerkracht lichamelijke opvoeding
 Je bent enthousiasme en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden
 Je hebt een sterk organiserend vermogen
 Je houdt ervan om zelfstandigheid en in teamverband te werken
 Je bent creatief en houdt ervan om ‘out of the box’ te denken
 Je houdt ervan om binnen en buiten te werken

Wat bieden wij:
 CAO PO is van toepassing. Afhankelijk van laatstverdiende salaris en ervaring word je
ingeschaald in een leerkrachtschaal

Solliciteren op één van bovenstaande vacatures?
Stuur een motivatie en CV naar Marjan van der Aart, personeelsadviseur VCOG,
m.vanderaart@vcog.nl.
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