
 
 

 

 

Fusiescholen B.S. Jan Ligthart en K.B.S. ’t Oldhof 
zoeken voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 

 

een leerkracht 
middenbouw/bovenbouw  

(0,9 Wtf) 
 

Het betreft een jaarcontract, waarbij mogelijkheid bestaat op 
verlenging bij voldoende formatieve ruimte. 

 
De vacature kan zowel door één als twee leerkrachten  

worden ingevuld met verdeling 0,3 Wtf en 0,6 Wtf. 

Wij zoeken een collega die: 
- Beschikt over een open houding t.o.v. onderwijskundige 
   vernieuwingen. 
- Beschikt over goede contactuele en communicatieve  
  vaardigheden. 
- Goed kan samenwerken in een team en voor een goede 
  afstemming zorgt. 
- In staat is op een positieve, oplossingsgerichte wijze een veilig 
  pedagogisch klimaat te realiseren. 
- In staat is een goede relatie op te bouwen met kinderen, 
  ouders en collega’s. 
- Een motiverende, enthousiaste en integere grondhouding 
  heeft. 
- De juiste verbinding kan zoeken en vinden met de externe 
  partners binnen het nieuwbouwproject. 

Wij bieden: 
- Een lerende werkomgeving met een betrokken en enthousiast  
  team dat openstaat voor nieuwe perspectieven en  
  vernieuwingen binnen het gehele onderwijs. 
-Jou de kans om mee te kunnen denken in het  
  onderwijsconcept van de nieuwe school, waarbij jouw ideeën 
  en ervaringen nodig zijn om te komen tot een goed  
  eindresultaat. 
 
Kortom:  
Een kans om te komen werken op de toekomstig, mooiste en 
beste school van Borne! 
 
Voor meer inlichtingen rondom deze vacature kun je contact 
opnemen met Robert Franken (directeur b.s. Jan Ligthart)   
r.franken@stichtingbrigantijn.nl 
 
We ontvangen je brief met C.V.  graag uiterlijk 23-06-2022. 

De gesprekken worden gepland op 29 juni a.s.. 

De basisscholen Jan Ligthart en 
 ’t Oldhof zullen op 1 augustus 2023 
als één gezamenlijke fusieschool 
verder gaan.  
Na schooljaar 2022-2023 zal de 
nieuwbouw worden gerealiseerd en 
zullen zij samen het nieuwe 
schoolgebouw betrekken. 
 
Het schoolgebouw (locatie ‘t 
Wooldrik) is onderdeel van een 
groter (nieuwbouw) projectplan, 
waar sport, kinderopvang en 
onderwijs bij elkaar komen en 
intensief gaan samenwerken.  
De centralisatie van deze partijen 
biedt de school unieke kansen om 
toekomstbestendig onderwijs te 
gaan bieden aan alle kinderen uit 
Borne. 
 
Vanaf komend schooljaar zullen we 
met de verschillende gremia van 
beide scholen de fusie inhoud gaan 
geven. Hierbij worden de 
schoolteams, de ouders,  
de MR-en en natuurlijk ook de 
leerlingen betrokken. 
 
Om dit alles goed voor te bereiden 
zijn we bezig met de formatie voor 
het volgende schooljaar, waarbij we 
samen een goede balans proberen te 
zoeken in de teams van de beide 
scholen dat uiteindelijk het 
gezamenlijke team voor de 
nieuwbouw zal vormen. 
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