
 
BasisBuren verzorgt openbaar basisonderwijs in de gemeente Buren (Gld). BasisBuren, met scholen 
in dertien dorpskernen en totaal 2.000 leerlingen, wil kinderen een veilige en leerzame schooltijd 
bezorgen. Elk kind moet zo veel mogelijk kunnen leren in een eigen stijl, op eigen niveau en met een 
maximaal perspectief. Zij wil ook een bijdrage leveren aan de samenleving. 
De dertien locaties in de Betuwe verschillen niet alleen in grootte, elke school heeft een eigen 
identiteit  waar vanuit vorm en inhoud gegeven wordt aan het onderwijs, binnen de algemene kaders 
van de stichting en die passen in de eigen omgeving. 
 
 
Basisburen zoekt wegens vertrek of doorstroom per 1 januari 2011, of zo mogelijk eerder:  
 

twee enthousiaste schoolleiders  
 
voor De Regenboog in Ingen en de Roelof Veldhuizenschool in Eck en Wiel, die ook bereid zijn 
lesgevende taken op zich te nemen. 
  
 

• De Regenboog is de enige basisschool in het dorp Ingen midden in de 

Betuwe. In het nieuw en landelijk gelegen gebouw heerst een prettig leer- en speelklimaat. De 

grote speelplaats verbindt de school met het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de BSO. 

Rond de 190 leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen. Zelfstandig werken, sfeer en dialoog zijn 

geïntegreerd in ons onderwijs middels het EGO, wat we sinds enkele jaren hanteren. We 

streven naar kwalitatief goed onderwijs om kinderen voor te bereiden op hun middelbare 

vervolgopleiding. Belangrijk is daarbij ook de deskundigheid van de leerkrachten te blijven 

ontwikkelen door middel van bijscholingen. Onontbeerlijk voor onze school is 

ouderparticipatie en betrokkenheid. Samen maken we onderwijs. www.de-regenboog.nl 
 

• De Roelof Veldhuizenschool in Eck en Wiel is een dorpsschool. Ongeveer 
130 kinderen krijgen hier les in zes groepen. Het team werkt voortdurend aan de verbetering 
van de kwaliteit van het onderwijs. Zo is in 2008 onder andere gestart met Bouwen aan een 
Adaptieve School (BAS +). Het komend jaar wordt naast de kwaliteitszorg ook het accent 
gelegd op het pedagogisch klimaat. De school wil bereiken dat alle kinderen met plezier naar 
school komen en aan het einde van groep acht een goede basis hebben om in het voortgezet 
onderwijs verder te kunnen. Zie voor info ook: www.roelofveldhuizen.nl 

 
 
Wij bieden onder andere: 

• een leuke, collegiale organisatie. 

• ondersteuning van het bestuursbureau. 

• salarisniveau DA. 
 
Belangstellenden kunnen een informatiepakket, met compleet profiel, aanvragen via 
personeelszaken@basisburen.nl. Voor meer informatie kan er ook contact opgenomen met Kees de 
Jongh, domeinmanager personeel, telefoon 0344-691177 / 06-10039298.  
De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 39. Een assessment kan deel uitmaken van de 
procedure. 
Meer informatie over BasisBuren en de scholen is te vinden op: www.basisburen.nl  
Sollicitatie met c.v. graag voor 16 september sturen naar eerdergenoemd mailadres of naar  
BasisBuren, Afdeling Personeelszaken, Postbus 700, 4116 ZJ  Buren  

 


