
 
 

 

Delta Scholengroep verbindt 25 PO-scholen verspreid over de 

gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum, Oost-Gelre en Berkelland. Onze 

scholen verzorgen onderwijs voor bijna 6000 kinderen die in hun 

leerproces worden begeleid door ruim 600 medewerkers. Delta Scholen 

hebben een eigen gezicht, zijn geworteld in een eigen traditie en 

omgeving, maar vormen een solidair verbond van kennis, ervaring en 

ambitie op het gebied van primair onderwijs. 

 

Voor de gezamenlijke invalpool van onze vijf scholen in de regio Groenlo/Eibergen zijn we op 

zoek naar enthousiaste, flexibele  
 

Leerkrachten voor de invalpool  
(voor Groenlo/Eibergen) 

 

Invallen in het basisonderwijs is een heel afwisselende baan. Je komt op allerlei scholen, maakt 

kennis met verschillende onderwijsconcepten en wordt overal met open armen ontvangen. Ben 

jij op zoek naar een leuke baan in het basisonderwijs, maar wil je nog geen vaste eigen klas? 

Wil je flexibel je eigen werkdagen regelen? Zelf bepalen wanneer je wel en wanneer je niet 

werkt? Dan is onze vervangingspool precies iets voor jou! 

 

Binnen de invalpool wordt zowel gewerkt met arbeidscontracten met een vaste omvang, als 

met losse oproepcontracten op flexibele basis.  

 

Voor onze vaste pool zoeken we collega’s die:  

 pedagogisch sterk en didactisch goed onderlegd zijn; 

 echte teamplayers zijn, graag meedenken en zich flexibel kunnen opstellen; 

 de diversiteit binnen de scholen van Delta als meerwaarde ervaren; 

 bereid zijn te werken met alle leeftijdsgroepen en op al onze scholen in de regio 

 Groenlo/Eibergen; 

 bereid zijn zowel voor een enkele dag als voor langere perioden te vervangen; 

 minimaal twee dagen per week beschikbaar zijn; 

 de wens hebben om door te stromen naar een reguliere, structurele positie op een van 

onze scholen;  

 bij voorkeur ervaring hebben in de onder-, midden- en bovenbouw; 

 beschikken over een PO-onderwijsbevoegdheid. 

  

We bieden:  

 werkdagen en werktijdfactor in overleg;  

 een stamschool waar je werkt als er geen invalwerk is; 

 een tijdelijke aanstelling als Leerkracht LB tot 31-07-2023 met uitzicht op een vaste 

benoeming;  

 doorstroommogelijkheden naar een aanstelling op een van onze scholen; 

 aandacht voor begeleiding en ontwikkeling. 

 

Wil je nog flexibeler werken, je niet vastleggen op bepaalde dagen of uitsluitend werken op 

bepaalde Deltascholen of met specifieke leeftijdsgroepen, dan verwelkomen we je graag als 

losse invaller. Ook dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! 

 

Enthousiast?  

Dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk een korte motivatiebrief met CV. Je sollicitatie 

kan gestuurd worden naar: E.deWaard@deltascholengroep.nl 

Voor meer informatie kun je bellen met Elise de Waard: 06-31117009. 
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