
 
 
PCO Noord Twente werkt vanuit visie, vertrouwen, verbinding 
en eigenaarschap. Op de christelijke basisscholen in Almelo (zes 
scholen) en in Wierden (één school) worden ruim 1700 
kinderen uitgedaagd om in een rijke, veilige leer- en 
ontwikkelomgeving hun talenten in te zetten. 

 
 

www.pcont.nl 

 
 
PCO Noord Twente is voor haar A pool op zoek naar een aantal: 

Leerkrachten 
Betrekkingsomvang 0,6000 – 1,0000 

 
Wat ga je doen? 
Je werkt als waardevolle leraar met de kinderen en collega’s van Het Laar, De Zegge, De Heemde, De 
Wierde, De Telgenborch, De Huve en De Mare. Deze scholen hebben ieder hun eigen 
onderwijsconcept; een mooie kans om te ervaren wat bij jou past! Eén van de scholen wordt, in 
overleg met jou, je stamschool waardoor je onderdeel bent van het team. De directeur van deze 
school en de onderwijscoach van PCO Noord Twente staan voor je klaar.  
 
Profiel leraar dat wij zoeken 

 Je bent in het bezit van een PABO-diploma. 
 Je kunt werken vanuit de christelijke identiteit. 
 Je bent flexibel inzetbaar, je weet van aanpakken en neemt initiatief.   
 Je creëert snel een positief pedagogisch klimaat. 
 Je kan goed schakelen tussen verschillende groepen en scholen. 
 Je ziet de verschillende onderwijsconcepten als een uitdaging.  
 Je kunt omgaan met diverse gedragsproblematieken. 
 Je wil je blijven ontwikkelen. 

 
De kinderen willen een leraar die 

 Geduldig, aardig en begripvol is. 
 Goed kan uitleggen, duidelijk en voorspelbaar is. 
 Humor heeft. 

 
Wij bieden 

 Een dienstverband voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd. 
 Beloning en arbeidsvoorwaarden conform toepassing van de cao Primair onderwijs. 
 Betrekkingsomvang en werkdagen dat in onderling overleg wordt afgestemd. 
 Begeleiding in je professionele ontwikkeling. 
 Mogelijkheid tot instromen in de vaste formatie van een school. 

 
Meer weten? 
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht bij Gerdien Boom (directeur), zij is 
bereikbaar via het telefoonnummer 06-19138245 of per mail gboom@pcont.nl. 
 
Solliciteren? 
Laat ons weten wat jij de leerlingen van PCO Noord Twente te bieden hebt! Mail dit samen met een 
recente cv naar gboom@pcont.nl.   
Een proefles op één van onze scholen kan onderdeel uitmaken van de procedure. 


