
 

 
 
 
 
 
 
 

De Stichting 
IRIS, stichting voor christelijk 
onderwijs is een kleurrijke 
stichting, met 14 basisscholen 
in Kampen en omgeving.  
Wij bieden goed onderwijs 
aan, op basis van onze 
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. 
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. 
 
www.iriskampen.nl  
 
De school 
De Regenboog staat in Wilsum. 
Op deze school werken we 
thematisch met leerlijnen en 
doelen. Ontwikkeling maken 
we zichtbaar in portfolio’s. 
Met ingang van het nieuwe 
schooljaar gaan we werken in 
twee units. In de unit werken 
we groepsdoorbrekend. Samen 
ben je verantwoordelijk voor 
de organisatie en de 
begeleiding binnen de unit. 
 
www.regenboog-wilsum.nl  

 

 

 
CBS De Regenboog 

zoekt vanwege vervanging voor het nieuwe schooljaar 
 

   Een bovenbouwleerkracht (WTF 0,6) 
 

 Het betreft een vacature voor de bovenbouwgroep 6,7,8. 

 Het betreft een vervanging vanwege zwangerschapsverlof in de 
eerste helft van het schooljaar 

 
IRIS zoekt leerkrachten die: 

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

 inzetbaar zijn in alle groepen; 

 inzetbaar zijn op alle IRIS-scholen; 

 ervaring hebben in het werken met combinatiegroepen. 
 

Specifiek voor de school een leerkracht die: 

 creatief en flexibel is en doorzettingsvermogen heeft; 

 samen met collega’s het groepsdoorbrekend onderwijs vorm wil 
geven; 

 wil werken vanuit leerdoelen en leerlijnen; 

 kinderen helpt in hun ontwikkeling door te spelen, te denken en te 
onderzoeken; 
 
 
Wij bieden jou: 

• passende begeleiding;  
• een enthousiast en professioneel team; 
• een open en betrokken sfeer; 
• uitzicht op een vaste baan binnen IRIS. 

Telefonische inlichtingen 
directie 
 

Lodewijk Westerhof 038-3557318 ( school )  038-3327444 ( thuis ) 
 

Reacties & tijdspad 
 

Reacties met CV graag uiterlijk 5 april 2019 sturen naar:          
a.vandijk@iriskampen.nl  
 

 

 

http://www.iriskampen.nl/
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