
 

Wij zoeken met spoed enthousiaste  

 

Invalleerkrachten PO (m/v) 

 

Scholengroep Perspectief  
zoekt daarnaast ook nog  

 

Invalleerkrachten SBO (m/v) 

Invalleerkrachten SO (m/v) 
 

Van de invalleerkracht wordt gevraagd, dat hij/zij: 

• De christelijke grondslag of de algemeen bijzondere grondslag van de 

vereniging onderschrijft; 

• Flexibel inzetbaar is binnen diverse scholen; 

• (Bijna) in het bezit is van het diploma Leraar Basisonderwijs 

 

Wij bieden: 

• Een grote variëteit aan scholen om ervaring op te doen; 

• Een werkomgeving waar je je gekend voelt en begeleid wordt in je 

ontwikkeling. 

 

Zie onze websites voor meer informatie over onze scholen 

www.vco-middenenoostgroningen.nl 

www.scholengroepperspectief.nl 

 

Geïnteresseerden worden verzocht een sollicitatiebrief + CV  te sturen naar: 

 

VCO Midden- en Oost-Groningen 

t.a.v. mevrouw A. Boer, Postbus 35, 9665 ZG Oude Pekela 

info.vco@picto.nl 

 

 en/of 

 

Scholengroep Perspectief 

t.a.v. de heer M. Wever, Oosterstraat 24, 9502 ED Stadskanaal 

info@scholengroepperspectief.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholtenswijk 10 

9665 KN  Oude Pekela 

0597 - 675503 

Oosterstraat 24 

9502 ED   Stadskanaal 

0599-612612 

VCO Midden- en Oost-Groningen is 

een vereniging met 20 christelijke 

basisscholen, ca. 250 

personeelsleden en 2500 leerlingen.  

 

De scholen van de VCO Midden- en 

Oost-Groningen zijn betrokken 

levensgemeenschappen waar alle 

kinderen en hun ouders van harte 

welkom zijn.  

 

We vinden het belangrijk dat elk kind 

leert dat ieder mens gelijkwaardig is. 

Het leven is het waard om geleefd te 

worden en we willen kinderen leren 

daar zelf verantwoordelijk voor te zijn. 

Sfeer, veiligheid en extra zorg voor de 

kinderen die dat nodig hebben, zijn op 

onze scholen vanzelfsprekend.  

 

We willen kinderen leren respect te 

hebben voor elkaar, voor andere 

culturen in onze samenleving en de 

wereld om hen heen.  

 

Scholengroep Perspectief beheert op 

dit moment 13 basisscholen, 1 school 

voor ZMLK ''De Meidoornschool'' en 1 

school voor SBO ''De Baldakijn.'' 

 

Scholengroep Perspectief maakt zich 

als professionele en persoonlijke 

organisatie sterk voor kwalitatief 

hoogwaardig protestants christelijk en 

algemeen bijzonder onderwijs. In het 

dagelijks handelen hanteert de 

vereniging de christelijke normen en 

waarden en draagt zij deze uit. 

 

Er wordt gewerkt aan een juist 

pedagogisch klimaat voor de 

leerlingen en een prettige werksfeer 

voor medewerkers. Effectieve 

samenwerking, openstaan voor 

nieuwe ideeën en voortdurend willen 

leren, staan hierbij centraal. Er is dan 

ook permanent aandacht voor de 

ontwikkeling en scholing van onze 

medewerkers. 


