
 

 

De stichting 
IRIS, stichting voor christelijk 
onderwijs biedt goed onderwijs 
aan, op basis van de christelijke 
identiteit. We zijn daarbij 
betrokken op de leerling en op 
elkaar. Ons hart, onze passie, ligt 
helemaal bij het onderwijs. Vanuit 
die passie geven we met plezier 
elke dag les.  
IRIS verzorgt op 14 scholen in de 
gemeente Kampen christelijk 
onderwijs aan ongeveer 2500 
kinderen, waarbij 270 
personeelsleden zijn betrokken.  
We steken energie in het verder 
ontwikkelen van onze eigen 
talenten, zodat de kwaliteit van 
ons onderwijs elke dag een stukje 
beter wordt. Ons ultieme doel 
daarbij is dat leerlingen onze 
scholen verlaten als wijze 
wereldburgers in wording. 
Meer informatie lees je op 
www.iriskampen.nl. 

 
De school 
De Marnixschool is een christelijke 
school in Kampen-Zuid.  
We hanteren het 5 gelijke dagen 
model: alle groepen gaan alle 
dagen naar school van 08.30 – 
14.15 uur 
De school telt op dit moment 230 
leerlingen en 24 personeelsleden. 
Meer informatie lees je op 
www.marnixschool.com.  

 

 

De Marnixschool 
zoekt met ingang van 29 november 2021 tot en met 20 april 2022 een leerkracht 
voor groep 1. Het betreft een tijdelijke aanstelling i.v.m. zwangerschapsverlof. 

3 dagen per week wtf 0,6 (maandag t/m woensdag). Aansluitend tot de 
zomervakantie voor 1 dag per week (maandag) in dezelfde groep i.v.m. 

ouderschapsverlof. 
 

IRIS zoekt leerkrachten die: 

• meelevend lid zijn van een protestants-christelijke kerk of 
geloofsgemeenschap en de christelijke identiteit uitdragen in hun 
schoolwerk; 

• de principes van de wijze wereldburger voorleven: vertrouwen, 
verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen; 

• bereid zijn zich verder te professionaliseren. 
 

Specifiek voor de Marnixschool een leerkracht die: 

• met hart en ziel wil werken met kinderen en zich leerbaar en professioneel 
opstelt; 

• beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 

• kinderen op hun eigen niveau weet uit te dagen; 

• een zelfstandige manier van werken heeft; 

• grote affiniteit heeft met de jongste leerlingen. 
 

Wij bieden jou: 

• passende begeleiding;  

• een open en betrokken sfeer; 

• een uitdagende baan; 

• een enthousiast en professioneel team; 

• een gezellige sfeer; 

• betrokken ouders; 

• uitzicht op een vaste baan binnen IRIS. 
 
Het is ook mogelijk om alleen op het eerste deel van de vacature (29 nov-20 april) te 
reageren. We zien jouw reactie graag tegemoet! 

 
Telefonische inlichtingen  
 

038-3318675 (Marnixschool)  
06-36153910 (Simone van Dijk – Stam, directeur) 

Reacties & tijdspad 
 

Reacties met CV graag uiterlijk 1 oktober 2021 sturen naar:          
a.vandijk@iriskampen.nl  
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