
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zoeken voor onze Stichting  

 

Leraren ten behoeve van onze   
regionale vervangingspool

   

 

 
 

 

 

 

Functieomschrijving:  
 
Als pooler word je ingezet als vervanger binnen onze scholen voor primair  
onderwijs en word je begeleid in je professionalisering.   
Wanneer je wordt aangesteld krijg je een dienstverband bij één van de 
schoolbesturen. Vervolgens ben je beschikbaar voor alle deelnemende 
schoolbesturen om ingezet te worden voor diverse vervangingen. De schoolbesturen 
die samen deze pool vormen, liggen in de regio West-Friesland. 

 
Wij zoeken gediplomeerde leraren die flexibel zijn en met ons samen een 
professionele kwaliteitspool in de regio willen vormgeven. Je bent minimaal in te 
zetten in twee bouwen. Als pooler heb je werkzekerheid en je inzet is afwisselend. Je 
volgt de cao PO, hebt recht op salaris, professionalisering en een goede 

reiskostenvergoeding en je bouwt logischerwijs vakantiegeld en eindejaarsuitkering 
op. 
 
Je bent iemand die: 
- bij kan dragen aan de ontwikkeling van een professionele, lerende 

organisatie; 

- leraar is met ontwikkelmogelijkheden tot vakbekwame en excellent 
bekwame leraar. 
 

Wij bieden je: 
- bij voorkeur werktijdfactor 0,6000 schaal LA cao PO (omvang is 

bespreekbaar); 
- contract voor bepaalde tijd met uitzicht op contract voor onbepaalde tijd; 
- reiskostenvergoeding op basis  van 0,19 cent per kilometer (vanaf 7 km); 

- maximale reistijd enkele reis 45 min per dag. 
 
 
De sollicitaties worden centraal verzameld, mocht je reeds gesolliciteerd 
hebben bij één van de vijf besturen, is het niet nodig om bij een van de andere 
besturen te solliciteren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijf schoolbesturen hebben de 
krachten gebundeld en zijn 
vanaf 1 augustus 2018 een 
gezamenlijke vervangingspool 
gestart. Onze pool met 
Veelzijdig Inzetbare Poolers is 

een professionele verbinding 
tussen schoolbesturen in de 
regio West-Friesland.  

 
Vanuit de vervangingspool 
West-Friesland wordt de 
vervangingsbehoefte van de 
schoolbesturen vervuld met 
professionele leerkrachten 
waarbij kwaliteitsontwikkeling 
hoog in het vaandel staat. 
Naast goed werkgeverschap en 
de waarden: 
kwaliteit, autonomie, 
duurzaamheid en werkplezier, 
staat bijdrage leveren aan de 
toekomstige maatschappij voor 
ons centraal!  

 

Schriftelijke reacties 

voor maandag 21 juni a.s. 
mailen naar:   
D. ten Brinke,  
dicktenbrinke@stichtingallure.nl  
 

Dit e-mailadres kan ook 
gebruikt worden voor 
eventuele vragen over de 
vacature. 

 
De gesprekken zullen 
plaatsvinden in week 26.  
 
Een proefles op een van onze 
scholen kan onderdeel 
uitmaken van deze procedure. 

 


