
Het LOVK is een landelijke en unieke 
onderwijsorganisatie met een 
specifieke doelgroep: 
schipperskinderen in de leeftijd van 
3 tot 7 jaar. 

Ouders geven met onze eigen 
onderwijsleerpakketten hun kind 
zelf les aan boord. Daarbij worden 
ze begeleid door onze mentoren.

Op de ligplaatsschool biedt de 
leerkracht de kinderen een warm 
welkom en krijgen kinderen de 
gelegenheid ervaring op te doen in 
een groepssituatie.  

Het betreft een relatief kleine 
groep, met een dagelijks wisselende 
samenstelling waarbij alle leeftijden 
in dezelfde groep welkom zijn. 

• Flexibiliteit
• Samenwerking
• Ontwikkeling

Dit is wat wij jou bieden

We zien je sollicitatie met belangstelling tegemoet. 

Stuur je sollicitatie en CV naar  landelijk.bureau@lovk.nl.  
Wil je meer informatie? Kijk op www.lovk.nl of bel 
naar Anneke van IJken 06 10 99 02 21. 

Sluitingstermijn: vrijdag 31 maart 2023 
Gesprekken: dinsdag 4 april 2023
Proefles: maandag 17 april 2023

Het LOVK zoekt met ingang van 1 juni 2023 een 

Leerkracht (0,4 fte)

Persoonlijke kenmerken

• Je hebt hart voor het jonge kind in het algemeen en voor 
schipperspeuters en -kleuters in het bijzonder

• Je hebt sterke pedagogische en didactische vaardigheden
• Je kunt jezelf vinden in de christelijke identiteit
• Je hebt ruime ervaring in het PO en in het begeleiden van

jonge kinderen en hun ouders
• Je weet van elke schooldag een feestje te maken door 

kinderen en ouders een warm welkom te geven 

Algemene eisen

• Een uitdagende en afwisselende baan waarin geen
 dag hetzelfde is

• Een warm en ervaren team van professionals
• Een innovatief digitaal leerlingvolgsysteem
• Een werkomgeving waar meedenken, mee

ontwikkelen en meebeslissen vanzelfsprekend zijn
• Ruime mogelijkheden voor professionalisering
• Een goede inwerkprocedure en begeleiding
• Salaris conform CAO PO schaal LB

Locatie:  

Werkdagen:  

Ligplaatsschool Het Zwanenmeer 
Krimpen aan den IJssel 
Maandag en vrijdag

Lienke van Dijk
Doorhalen




