
Leerkracht Talentenpool 

Heb jij passie voor het onderwijs en ben je op zoek naar een (nieuwe) flexibe-
le uitdaging in het primair onderwijs in de regio Zuid Gelderland? Dan zijn wij 
op zoek naar jou!  

Als pooler krijg je een vast contract bij Trivium en kun je ingezet worden op 
alle scholen ter vervanging van afwezige leerkrachten, bijvoorbeeld wegens 
ziekte. Hierdoor heb je de mogelijkheid om kennis te maken met de identiteit 
van de verschillende scholen en teams en kun je nagaan wat het beste bij jou 
past: 

• een vaste plek in de formatie op de school waar jij je thuis voelt, of-  

• een vaste plek in de pool, omdat je van de afwisseling houdt. 

Dus: jouw talent op de plek van jouw keuze! Kortom een veelzijdige en afwis-
selende baan, met meerdere mogelijkheden bij een fijne werkgever. 

 

Wat verwachten wij? 

• Een afgeronde PABO opleiding of binnenkort afstuderend; 

• Bereidheid om te werken op alle scholen en in alle groepen; 

• Een enthousiaste, professionele leerkracht met een passie voor goed  

 onderwijs; 

• Goede communicatieve, pedagogische en didactische vaardigheden; 

• Flexibiliteit, je kunt goed omgaan met onverwachte en veranderende    
 situaties 

• Om deze functie goed te kunnen uitoefenen is een Christelijke geloofs- 

 overtuiging niet per se nodig. Uiteraard wordt er wel van je verwacht  

 dat je deze respecteert;  

• Bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs en auto. 

 

Wat bieden wij? 

• Een vast contract met een vast aantal uren bij de Stichting (0,4 tot 1,0 
 fte);  

• Een vaste stamschool, waar je onderdeel bent van het team;  

• Kansen om te blijven leren en te ontwikkelen. 

• Mogelijkheid om brede kennis en ervaring op te doen; 

• Mogelijkheid om op termijn door te stromen naar structurele formatie
 op een school; 

• Reiskostenvergoeding a € 0,19 per kilometer; 

• Overige arbeidsvoorwaarden cf. de cao PO.  

Meer informatie? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rudy Thijs, P&O adviseur 
Trivium via 0488-420612. Wil je gelijk al solliciteren? Stuur dan je motivatie 
met CV naar rudy.thijs@trivium-onderwijs.nl 

LEERKRACHT TALENTENPOOL 

(0,4-1,0 FTE) 

Waardevol,  
kindgericht  

 

 

Trivium is een organisatie waar 
de kwaliteit van het primaire pro-
ces en een betrokken professio-
naliteit voorop staat. Trivium is 
een stichting van 14 basisscholen 
met een Protestants Christelijke 
identiteit in de regio Zuid Gelder-
land. Het bestuurskantoor is in 
Zetten.  

 

In bestuursfilosofie van Trivium 
vormt de eigenheid van de indivi-
duele scholen het uitgangspunt. 
De scholen zijn divers van aard. 
De organisatie kent de kleinere 
dorpsscholen maar ook scholen 
met grote omvang.  

 

Trivium heeft een christelijke 
grondslag en biedt de scholen de 
ruimte om hun eigen onderwijs-
concept te kiezen en uit te dra-
gen. Bij Trivium staat ‘goed werk-
geverschap’ hoog op de agenda. 
Er is veel aandacht voor de mede-
werkers en met elkaar geven de 
250 leerkrachten en het onder-
wijsondersteunend personeel 
onderwijs aan ongeveer 2600 
leerlingen. Dit doen zij met veel 
passie!  

mailto:rudy.thijs@trivium-onderwijs.nl

