
Stichting Kopwerk stuurt 19 protestants- 

christelijke basisscholen aan en 1 school 

met een antroposofische grondslag.  

Het werkgebied van Stichting Kopwerk 

bestrijkt de regio’s Den Helder, Schagen, 

Hollands Kroon, West-Friesland en Texel. 

Stichting Schooltij stuurt 4 openbare scholen  

en 1 bijzonder neutrale school op Texel aan.  

Stichting Montessorischool Enkhuizen  

stuurt 1 algemeen bijzondere basisschool aan.  

 

De stichtingen vormen samen een personele unie. 

 

 

 

Voor onze scholen op Texel  
zijn wij met ingang van heden op zoek naar: 

Leerkracht en 
onderwijsassistent voor 

de Invalpool 
24-40 uur per week (0,6-1,0 wtf) 

  

Groep: bij voorkeur inzetbaar in groep 1 t/m 8   
Werkdagen: in overleg     
Reden van vacature: regulier   
Einddatum (indien van toepassing): nvt   
 
Als Stichting Kopwerk/Schooltij hebben wij het streven om onze vervangingen zoveel mogelijk met onze 
medewerkers uit onze eigen invalpool op te lossen. Ter versterking van deze invalpool zijn we op zoek naar 
groepsleerkrachten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten die dit zouden willen en flexibel 
inzetbaar zijn. Op dit moment hebben we een vacature voor de invalpool in de regio Texel. Maar ook bij 
interesse voor de regio’s Hollands Kroon/Schagen en West-Friesland kunt u eventueel contact met ons 
opnemen.  

 
Wij zoeken iemand die:  

• In ieder geval 3 dagen of eventueel fulltime bij ons aan het werk wil; 

• Bereid is in (bijna) alle groepen invalwerkzaamheden te verrichten; 

• Voor zowel kortdurende als langdurige vervangingen ingezet kan worden; 

• Het werken op Texel als een kans ziet. 
 
Wij bieden: 

• Een jaarcontract met een vast aantal uren; 

• Je krijgt een moederschool toegewezen, waarbij de directeur van deze school je leidinggevende is; 

• Indien je niet wordt ingezet voor invalwerkzaamheden, verricht je ondersteunende werkzaamheden op 
jouw moederschool; 

• Passende coaching en mogelijkheden om je te ontwikkelen; 

• Salaris conform CAO PO; 

• Reiskostenvergoeding op basis van € 0,19 per km; 

• Een dynamische werkomgeving met veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 
 
Contact en informatie: 
Zie je deze baan helemaal zitten maar heb je vragen over de mogelijkheden qua formatie? Dit is allemaal 
bespreekbaar, neem gerust contact met ons op.  
Ben je enthousiast? Mail dan je motivatiebrief en CV zo spoedig mogelijk naar solliciteren@kopwerk.nl, onderwerp: 
sollicitatie Invalpool.  
 
Wil je meer informatie over de vacature, neem dan contact op met Nick Slijderink op telefoonnummer  
06 – 53 78 72  94 of mail naar n.slijderink@schooltij.nl  
Voor meer informatie over onze scholen, verwijzen we je naar onze website www.schooltij.nl.  
 
NB. Zowel medewerkers met een vaste- als een tijdelijke benoeming kunnen op deze vacature reageren. 
Medewerkers met een vaste benoeming hebben voorrang, conform cao PO bijlage IE. 
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