
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil jij je als leerkracht verder ontwikkelen in een 
fitte energieke organisatie?  
Dan ligt hier je kans! 
 

Het college van bestuur van stichting IRIS zoekt per zo spoedig mogelijk 
 

leerkrachten voor vervanging m/v 

Een baan waarin je snel veel ervaring kunt opdoen en te maken krijgt met 
een diversiteit aan manieren waarop onderwijs vorm wordt gegeven. 
Wij zien de functie van leerkracht voor vervanging als een specialisme, 
aangezien er gevraagd wordt: flexibel te zijn, op meerdere plaatsen 
inzetbaar te zijn, te kunnen schakelen tussen methodes, groepen en 
teams.  

Wat bieden wij jou:                

• een jaarcontract met uitzicht op een vaste baan; 

• een vast aantal uren bij een stamschool van de stichting, met 
daarbij een beperkt aantal scholen waar je gevraagd wordt in te 
vallen; 

• leuke werkplekken binnen een bloeiende stichting; 

• de mogelijkheid om ervaring op te doen in verschillende groepen;  

• betrokken en gemotiveerde collega’s;  

• goede begeleiding, met name voor startende leerkrachten; 

• deelname aan workshops georganiseerd door ons eigen 
leercentrum. 

Wij vragen van je dat je: 
 

• een PABO diploma hebt; 

• meelevend lid bent van een protestants-christelijke kerk of 
geloofsgemeenschap en de christelijke identiteit uitdraagt in je 
schoolwerk; 

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

• bereid bent je verder te professionaliseren; 

• samenwerkt en reflecteert op je bijdrage aan de ontwikkeling van de 
kinderen;  

• zorgt voor een krachtige leeromgeving; 

• durft te experimenteren; 

• flexibel en breed inzetbaar bent. 
 

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. 
 

Inlichtingen: 
Ariënne van Dijk 
038-3333898 
a.vandijk@iriskampen.nl 

Reacties:  
Stuur je motivatie met CV zo spoedig 
mogelijk naar 
a.vandijk@iriskampen.nl 

 


