Vacature leerkracht basisonderwijs (invalbasis) Zeeland
Jij vindt het fantastisch om nieuwe kinderen te leren kennen. Je zet alles op alles om ze
een onvergetelijke lesdag te geven zodat ze met een glimlach terug naar huis gaan. En aan
het einde van die dag trek ook jij de deur weer achter je dicht.

Wat ga je doen
Jij gaat kinderen lesgeven wanneer de eigen leerkracht is uitgevallen. Dat kan variëren van
een dag tot enkele weken of maanden op één school of bij meerdere scholen. Van lesgeven
in de onderbouw tot bovenbouw. Je pakt de lesstof op waar de klas gebleven is en krijgt in
korte tijd een hechte band met de kinderen. Daar heb je alle tijd voor, want als invalkracht is
lesgeven je enige taak. Geen vergaderingen, ouderavonden en andere projecten voor jou.
“Ik ben ’s ochtends erg benieuwd in wat voor klas ik terechtkom. Hoe ga ik het doen
vandaag? Ik neem altijd ruim de tijd voor kennismaking. Die lessen komen daarna wel.” Nehalennia, leerkracht basisonderwijs

Wat neem je mee
• je pabo-diploma. Als je (bijna) aan je LIO-stage begint, willen we jou ook graag leren
kennen.
• ervaring mag, maar hoeft niet per sé. Ligt jouw diploma al jaren stof te vangen in de
kast? En vind je het fijn om eerst een paar dagdelen mee te lopen in diverse
groepen? Dan kiezen we in overleg met jou een school uit waar jij kunt wennen aan
het huidige onderwijssysteem. Zo kan je er weer rustig inkomen.
• verklaring omtrent gedrag (VOG). Aan te vragen via TCOZ en als wij het originele
exemplaar ontvangen, krijg jij de kosten hiervoor vergoed.
• flexibiliteit en het vermogen om te improviseren. Links een schrift kwijt, rechts een
lamp kapot en voor je neus een valpartij. Het gaat eigenlijk nooit zoals je het gepland
had.
• een flinke dosis energie en enthousiasme om direct aan de slag te gaan!

“Als je alleen nog maar de deur opendoet en je jas ophangt, zijn je collega’s al blij om je te
zien. Dan heb ik nog niet eens lesgegeven!” – Nehalennia, leerkracht basisonderwijs

Over TCOZ
Wanneer er bij een van de aangesloten schoolbesturen een leerkracht uitvalt, dan zet de
directeur een verzoek in VABO en gaan we op zoek naar een geschikte invalkracht.
Meestal word je een dag vóór de door jou aangegeven beschikbare dag opgebeld/gemaild
en soms pas op de werkdag zelf. Als je de opdracht aanneemt, afhankelijk van de duur van
de opdracht, brengen we jou in contact met de directeur/ het schoolbestuur, waarmee je de
praktische en financiële zaken bespreekt. Wij nemen pas weer contact met je op zodra jij, via
jouw digitale agenda, aangeeft opnieuw beschikbaar te zijn.

Doordat we werken met een systeem waarin jij jouw voorkeuren vooraf in kunt voeren,
word je alleen benaderd als de opdracht aan jouw wensen voldoet. Zo zit je altijd op je plek!
“Ik heb bewust gekozen voor kortdurende vervanging. Je bent dan niet aan een school
gebonden en je kan zelf je werkdagen bepalen.” – Nehalennia, leerkracht basisonderwijs

Meld je aan!
Of stel je vraag. De planners van TCOZ kunnen jou alles over deze mooie functie vertellen. Je
bereikt hen via:
Tel: 0113-745728 (ma. t/m vr. van 09.00 – 13.00 uur)
E-mail: info@tcoz.nl

We ontmoeten je graag!

