
    

    

    

Wil jij binnen onze organisatie de spil zijnWil jij binnen onze organisatie de spil zijnWil jij binnen onze organisatie de spil zijnWil jij binnen onze organisatie de spil zijn    

in de coaching en in de coaching en in de coaching en in de coaching en ontwikkeling van onze teamleden?ontwikkeling van onze teamleden?ontwikkeling van onze teamleden?ontwikkeling van onze teamleden?    
    

Trek jij graag op met Trek jij graag op met Trek jij graag op met Trek jij graag op met de de de de (bovenschoolsebovenschoolsebovenschoolsebovenschoolse)    directie en directie en directie en directie en intern begeleiders intern begeleiders intern begeleiders intern begeleiders 

van onze scholen om de onderwijskwaliteit naar van onze scholen om de onderwijskwaliteit naar van onze scholen om de onderwijskwaliteit naar van onze scholen om de onderwijskwaliteit naar     

een nog hoger plan te brengen?een nog hoger plan te brengen?een nog hoger plan te brengen?een nog hoger plan te brengen?    
 

Binnen onze stichting is er een fulltime vacature voor een stafmedewerker die zich richt op:    

TeaTeaTeaTeammmmcoachcoachcoachcoaching/Kwaliteiting/Kwaliteiting/Kwaliteiting/Kwaliteitsssszorgzorgzorgzorg    
 

De vacature van Teamcoach & Kwaliteitszorgmedewerker is een nieuwe functie binnen de 

stichting. Ga jij deze uitd 

aging aan? Heb jij de capaciteiten en eigenschappen om deze rol binnen onze Stichting op je te 

kunnen nemen? 

 Je bent een verbinder, motivator en werkt constructief, enthousiast en tactvol. Ook ben 

je goed in staat om te ‘modelen’ 

 Jouw Pabo-achtergrond en ervaring met lesgeven zijn een must 

 Je hebt affiniteit met IB-zaken, bij voorkeur heb je in een dergelijke functie gewerkt 

 Je bent goed op de hoogte over zaken rondom het inspectiekader en de daarin gestelde 

eisen 

 Jouw ervaring zorgt ervoor dat je binnen en buiten de groepen zaken kunt signaleren en 

hierop actie kunt ondernemen 

 Je bent bereid om af en toe invalwerk voor de groepen te doen om zo ook in de praktijk 

de gehanteerde werkwijze te ervaren en daarop in te zetten 

 Je legt in deze staffunctie verantwoording af aan de directeur-bestuurder  

 

Stichting De Planthof staat voor christelijk-reformatorisch 

onderwijs op basisscholen. Per D.V. 1-1-2021 zijn er 3 

scholen met bij elkaar  700 leerlingen aan Stichting De 

Planthof verbonden.  

Binnen stichting De Planthof bieden wij je een fulltime 

benoeming. Het betreft een aanstelling in niveau schaal 

L11, de trede zal vastgesteld worden op basis van kennis 

en ervaring. Het betreft in beginsel een functie voor 3 jaar, 

met hierbij een proeftijd van 1 jaar inbegrepen. Aan het 

einde van deze periode zal een evaluatie plaatsvinden en 

beslist worden of de functie wordt voortgezet.  

 

Neem voor meer informatie contact op met onze 

directeur-bestuurder dhr. E.S.P. (Eric) van Kranenburg (06-

26020283 of e.vankranenburg@planthofscholen.nl). 

Wil je solliciteren? Stuur jouw sollicitatiebrief met CV bij voorkeur voor 1 februari 2021 naar 

bovenstaand emailadres. Mocht je na deze datum alsnog willen reageren, dan staat dat je 

uiteraard vrij. Wanneer de vacature niet is ingevuld, zien we ook daarna uit naar je reactie.   

Stichting De Planthof Stichting De Planthof Stichting De Planthof Stichting De Planthof                 Delkant 4Delkant 4Delkant 4Delkant 4,,,,    5311 CJ Gameren 5311 CJ Gameren 5311 CJ Gameren 5311 CJ Gameren     www.planthofscholen.nlwww.planthofscholen.nlwww.planthofscholen.nlwww.planthofscholen.nl    

School met de BijbelSchool met de BijbelSchool met de BijbelSchool met de Bijbel                Delkant 4Delkant 4Delkant 4Delkant 4,,,,    5311 CJ Gameren 5311 CJ Gameren 5311 CJ Gameren 5311 CJ Gameren     www.schoolgameren.nlwww.schoolgameren.nlwww.schoolgameren.nlwww.schoolgameren.nl    

Juliana van StolbergschoolJuliana van StolbergschoolJuliana van StolbergschoolJuliana van Stolbergschool                    Dorpsweg 2Dorpsweg 2Dorpsweg 2Dorpsweg 2,,,,    5307 HK Poederoijen 5307 HK Poederoijen 5307 HK Poederoijen 5307 HK Poederoijen     www.julianavanstolberg.nlwww.julianavanstolberg.nlwww.julianavanstolberg.nlwww.julianavanstolberg.nl        

    


