
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging?
Wil je de overstap naar het onderwijs maken? 

De Stichting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort 
e.o. biedt per 1 februari 2021 plaats aan:

Zij-instromers, WTF 0,6-0,8

waarbij KPOA je in de gelegenheid stelt om dit prachtige 
vak te leren. In de praktijk, met ondersteunende theorie  
en heel gedegen begeleiding van professionals, waardoor 
ook jij straks klaar bent om aan de slag te gaan als groeps- 
leerkracht. 

Wie ben jij?
– Je wilt voor de klas in het basisonderwijs, maar je  
 beschikt nog niet over de juiste onderwijsbevoegdheid.  
 Je hebt wel een afgeronde HBO of WO opleiding.
– Je bent in staat om een goede samenwerking aan  
 te gaan met alle betrokkenen. 
– Je wilt graag leren van en met elkaar en je hebt een  
 flexibele mindset.

Wat bieden we jou?
– Na een positieve afronding van het geschiktheids- 
 onderzoek en assessment een benoeming voor in  
 ieder geval twee jaar. Bij het behalen van de les- 
 bevoegdheid na 2 jaar een baan voor onbepaalde tijd.
– Direct werken in de praktijk in een betekenisvolle  
 omgeving. Met goede begeleiding en ondersteuning  
 op de werkvloer. Waarbij er de eerste maanden  
 sprake is van een dubbele groepsbezetting.
– Een opleiding van twee jaar tot leerkracht primair  
 onderwijs (start februari 2021).
– Een salaris conform de CAO-PO in schaal L10.

Nadere informatie
Op 6 april om 19:00-20:30 uur is er een bijeenkomst aan 
de Amsterdamseweg 41 over deze vacature. Er wordt  
informatie gegeven over de inhoud van het (zij-instroom) 
traject en de procedure van werving en selectie. Er is  
op die avond ook gelegenheid om vragen te stellen.  
Aanmelding voor deze bijeenkomst is verplicht en kan  
per mail, via info@kpoa.nl 

Wil jij onze collega worden?
Stuur dan je motivatiebrief voorzien van CV voor  
15 mei 2020 naar: Stichting KPOA,  
t.a.v. Mw. Nardy Ragas, e-mail info@kpoa.nl 

De gesprekken vinden plaats op maandagavond  
16 juni 2020.
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