Voor wie?
Voor iedereen die het verschil wil maken! Iedereen die op zoek is naar een vaste of flexibele baan in
het onderwijs en (binnenkort) beschikt over een onderwijsbevoegdheid of diploma voor
onderwijsassistent, kan solliciteren naar een plek in de pool. Er zijn dus voldoende mogelijkheden om
te werken op een manier die bij jou past.
Lees zeker even verder als een van de volgende omschrijvingen bij jou past:
• Vind je het leerzaam om voor meerdere scholen en groepen te werken?
• Ben je afgestudeerd en weet je nog niet welke school op groep bij jou past?
• Wil jij lesgeven en daarnaast verder studeren?
• Vind jij het heerlijk om enkel les te geven?
• Ben jij een leerkracht of onderwijsassistent die graag zelf aangeeft voor welke
school/scholen, groepen en dagen je beschikbaar bent?
Waaruit kan ik kiezen?
Colon heeft twee opties voor leerkrachten die in de vervangerspool willen werken:
• de A-pool met breed inzetbare vaste leerkrachten
• de B-pool met flexibele invalleerkrachten

Wil je meer informatie over het verschil tussen de A-pool en de B-pool? Bel of mail naar Erika van
Kruiningen, beleidsmedewerker HRM, via 06-25270967 of via e.vankruiningen@colon.nu.
Ook zijn de Colon-scholen op zoek naar flexibele onderwijsassistenten.
Wil je aan de slag?
Ga je het liefst als vaste leerkracht (A-pooler) werken? Solliciteer dan door hier het formulier in te
vullen.
Je kunt aangeven op welke school/scholen je een benoeming ambieert en voor hoeveel en welke
dagen, school/scholen en groepen je inzetbaar bent. Vervolgens word je aan deze scholen
voorgedragen. De verdere sollicitatieprocedure verloopt dan via het schoolbestuur. Met het
schoolbestuur maak je ook de definitieve afspraken over je benoemingsomvang en
inzetbaarheid/beschikbaarheid.
Wil jij als flexibele invalleerkracht of onderwijsassistent (B-pool) scholen uit de brand helpen? Meld
je dan aan door hier het formulier in te vullen. Je kunt in het formulier aangeven voor welke
school/scholen, groepen en dagen je beschikbaar bent.
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