
 

Wij zoeken: 
Leerkrachten voor de flexpool 

voor 2, 3 of 4 dagen per week 

 
Ben jij op zoek naar tijdelijk werk in het basisonderwijs? Kom dan in contact met CPOW!  
Wij bespreken graag met jou de mogelijkheden aan de hand van jouw wensen en behoeften. 
 
Wil jij geen eigen groep (meer) draaien met alle eindverantwoordelijkheden van dien of wil 
jij naast jouw huidige werk extra aan de slag? Ga dan aan de slag als invalleerkracht op één 
van onze scholen. Jij bent minimaal 16 uur (0,4 fte) beschikbaar en hebt plezier in het 
werken met kinderen. 
 
Heb jij (nog altijd) passie voor het onderwijs, maar ben jij niet (meer) op zoek naar een baan 
als leerkracht met alle administratieve taken die erbij komen kijken? Solliciteer dan vandaag 
nog door jouw CV op te sturen en kom langs voor een kennismakingsgesprek. Wie weet sta 
jij binnenkort al een dag mee te draaien op een leuke basisschool met bijvoorbeeld een 
leerkracht die ziek is!  
 
Bij de CPOW sta jij als flexwerknemers centraal. Of je nu een startende groepsleerkracht 
bent of al vele jaren ervaring hebt; Jouw wensen zijn ons uitgangspunt. Je kan zelf bepalen 
op welke dagen je wilt werken, aan welke groepen je wilt lesgeven en op welke scholen je 
wilt werken. Flexwerknemers krijgen bij CPOW in eerste instantie een aanstelling die begint 
op datum indiensttreding en eindigt per 1 augustus 2019 of als je in het nieuwe schooljaar 
komt werken eindigt dit per 1 augustus 2020. Als flexwerknemers ontvang je hierdoor een 
vast maandelijks salaris, ongeacht de hoeveelheid invalwerk. Ook de vakanties worden 
doorbetaald. Invalwerk vergroot je kans op een baan. Veel van onze flexwerknemers 
stromen door naar een vaste aanstelling binnen CPOW.  
 
Functie-eisen: 
Pabodiploma. 
Als invalleerkracht weet je van aanpakken en ben je communicatief sterk, creatief in het 
bedenken van oplossingen en bovenal flexibel ingesteld. 
 
Stuur vandaag nog je motivatiebrief en CV naar werken@cpow.nl.  
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