
 

 
Wij zijn op zoek naar: 

 
Leerkrachten voor onze Invalpool 

16-40 uur per week (04,-1,0) 
 
Over ons 
Stichting Sarkon is de bestuurlijke organisatie van negentien basisscholen in de regio Noord-Holland-
Noord. Sarkon staat voor leren met LEV en met hart voor elkaar: iedere medewerker telt mee en 
draagt op eigen wijze bij aan een leerplek voor het leven. Wij streven ernaar de vervangingen binnen 
onze scholen zoveel mogelijk met medewerkers uit onze eigen invalpool in te vullen. Ter versterking 
van onze invalpool zijn we op zoek naar groepsleerkrachten die dit willen en flexibel inzetbaar zijn.  
 
Invalpool Sarkon 
Biedt jou de mogelijkheid om te ontdekken welke onderwijsvorm of school bij je past, zonder 
gebonden te zijn aan een vaste groep of locatie. Bovendien ben je als medewerker van Sarkon als 
eerste op de hoogte van openstaande vacatures wanneer je wel toe bent aan een eigen groep op 
één van onze scholen.  
 
Over de functie: 
- Het verrichten van invalwerkzaamheden in (bijna) alle groepen; 
- Inzet voor zowel kortdurende als langdurige vervangingen. 
 
Wat wij vragen: 
- Je bent in het bezit van het diploma leraar basisonderwijs; 
- Je bent minimaal 2 dagen beschikbaar; 

 
Wat wij bieden: 
- Een jaarcontract met een vast aantal uren; 
- Je word gekoppeld aan een aantal scholen en krijgt daarbij een moederschool toegewezen; 
- Indien je niet wordt ingezet voor invalwerkzaamheden, verricht je ondersteunende 

werkzaamheden op jouw moederschool; 
- Permanente ontwikkeling van de professionaliteit van personeelsleden; 
- Salaris conform COA PO; 
- Extra aandacht en ondersteuning voor startende leerkrachten. 
 
Contact en informatie 
Als je belangstelling hebt voor een baan bij onze Stichting, mail dan je motivatiebrief en CV naar 
sollicitatie@sarkon.nl 
 
Heb je vragen of wil je meer informatie over de vacature, neem dan contact met ons op via 
sollicitatie@sarkon.nl of 0223-672150. 
 
Voor meer informatie over onze scholen, verwijzen we je naar onze website www.sarkon.nl  
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