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Per 1 februari 2023 zoekt De Kinderhof i.v.m.  
een zwangerschapsverlof een enthousiaste collega 
voor groep 6 (WTF 1,0). 

DE KINDERHOF
De Kinderhof is een school in de wijk Rustenburg 
in Amersfoort met een diverse populatie waarbij 
respect voor elkaar het uitgangspunt is. Het team 
van De Kinderhof wil kwalitatief goed onderwijs 
geven aan kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar door 
effectieve lessen in een veilige en inspirerende 
leeromgeving. De Kinderhof is de spil in de wijk 
en onderhoudt een actieve samenwerking met 
partners binnen het gebouw en binnen de wijk om 
een breed aanbod te creëren voor haar leerlingen. 
Inmiddels is De Kinderhof een kindcentrum waarbij 
er ruimte is voor de ontwikkeling van kinderen van 
2 t/m 12 jaar. 

ONZE SLOGAN IS: “WORDEN WIE JE BENT”! 
De schoolpopulatie van De Kinderhof is divers.  
De leerkrachten die op onze school werken kiezen  
bewust voor deze school en slagen erin om een veilige  
leerklimaat te creëren en doen hun uiterste best 
om in te spelen op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. Ze verkiezen het werken op De Kinderhof  
boven het werken op een andere school.

WIJ ZOEKEN:
– een enthousiaste collega voor groep 6; 
– een collega met kennis over de ontwikkeling van  
 de leerlingen in de middenbouw;
– een collega die affiniteit heeft met de leeftijds- 
 groep in de middenbouw;
– een collega die enthousiast en betrokken is bij  
 het team en de school;
– een collega die goed kan samenwerken met  
 de collega’s in de middenbouw;
– een collega die per 01-02-2023 beschikbaar is  
 of z.s.m. na 01-02-2023.

WIJ BIEDEN:
– een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht,  
 bij goed functioneren, op een vast dienstverband  
 binnen stichting KPOA;
– goede ondersteuning en begeleiding;
– een warme ontvangst en een fijne collegiale  
 samenwerking;
– behulpzame en enthousiaste kinderen die je  
 een warm gevoel geven;
– een werkplek waar ruimte is voor je eigen  
 ontwikkeling.

HEB JE INTERESSE? 
Ben jij een enthousiaste collega die van aanpakken 
houdt? Wil je werken op onze mooie school?  
Wil je graag werken in een betrokken en positief 
team? Werk je graag samen met enthousiaste 
ouders? Dan is het team van De Kinderhof op zoek 
naar jou!

Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar:  
Karin van den Hoven (schoolleider):  
k.botterblom@kpoa.nl en Wendy van Renesse 
(teamleider): w.vanrenesse@kpoa.nl 

Wil je meer informatie over de vacature dan kun je 
telefonisch contact opnemen via: 033-4728843. 
 
Op onze website vind je meer  
informatie over de school.
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