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Wil jij werken in een organisatie die streeft naar verbetering en ontwikkeling van onderwijskwaliteit? Wil je een 
bijdrage leveren om de opgelopen achterstanden door Corona op scholen in te lopen? 
Ben jij een teamspeler, denk je in kansen en mogelijkheden, ben je communicatief vaardig en enthousiast? 
Dan zoeken wij jou!

Conexus anticipeert op de NPO (Nationaal Programma Onderwijs) subsidie die er aan gaat komen, daarom 
zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers en willen graag kennis met je maken.

Wie zijn wij?
De scholen van Conexus bieden passend primair onderwijs voor kinderen in Nijmegen en Heumen en vormen 
een divers onderwijskundig palet, bestaande uit regulier en speciaal onderwijs, grote en kleine scholen, 
openbare en bijzondere scholen. De ruim 900 medewerkers op de 31 scholen verzorgen goed onderwijs 
aan ongeveer 8.000 leerlingen binnen een schoolomgeving die bij hen past. Binnen de stichting is een 
bestuursbureau met expertise op alle beleidsterreinen zoals onderwijs, financiën, HR en huisvesting. 

Wat ga jij bij Conexus doen?

Ben je een intern begeleider?
Je hebt oog voor leren en ontwikkeling. Je bent zichtbaar in de groepen en begeleidt vormen van individueel 
en teamleren. Je regisseert de ondersteuningsstructuur en verwijzingstrajecten.
Je houdt zicht op de ontwikkeling op schoolniveau: je signaleert trends en doet op basis van gedegen 
analyse voorstellen voor kwaliteitsverbetering (4D model). Je leidt leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen 
en schoolbesprekingen. Je ondersteunt de leerkrachten bij het zicht houden op de ontwikkeling op leerling- 
en groepsniveau.

Conexus zoekt onderwijstoppers!
intern begeleiders - remedial teachers - leerkrachten  

invalleerkrachten - vakleerkrachten - onderwijsassistenten - studenten
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Ben je een remedial teacher?
Je onderzoekt en analyseert de ontwikkeling van de leerling op een specifiek gebied met behulp van 
gecertificeerde en/of wetenschappelijk onderbouwde methodieken. Je stelt handelingsplannen op waarin 
helder beschreven staat wat de beginsituatie is (o.b.v. gedegen analyse), wat de doelen zijn (concreet, 
hoog en haalbaar), op welke wijze er aan deze doelen gewerkt gaat worden en hoe deze begeleiding 
georganiseerd gaat worden. Je informeert leerkrachten, intern begeleiders en ouders over het plan, de 
voortgang en de evaluatie.

Ben je een leerkracht?
Je bent pedagogisch- en didactisch (vak)bekwaam: je hebt een goede lesvoorbereiding, je geeft 
instructie in grote en kleine groepen, je organiseert de verwerking. Je hanteert een goede organisatie en 
klassenmanagement en zet een veilig pedagogisch klimaat neer. Je kunt samenwerken en reflecteren op je 
eigen handelen. Verder vragen wij o.a. de volgende competenties:
 Goed met mensen om kunnen gaan;
 Pedagogische kwaliteiten hebben;
 Vakinhoudelijk en didactisch sterk zijn;
 Stressbestendig zijn.

Ben je een invalleerkracht?
Als invalleerkracht ben je breed inzetbaar, in principe voor alle groepen en scholen, vanuit een 
dienstverband bij Conexus. Je kunt zowel in kortdurende als langdurige vervangingen geplaatst worden. 
Je verzorgt alle lesgevende en lesgebonden werkzaamheden van de afwezige leerkracht. Je zorgt voor 
heldere communicatie en overdracht. Je schakelt makkelijk tussen verschillende teams, scholen en 
onderwijsconcepten. Je staat open voor doorgroei- en doorstroommogelijkheden binnen de organisatie.

Ben je een vakleerkracht? 
Je bent opgeleid tot een vakleerkracht bewegingsonderwijs of een ander specialisme op HBO niveau. Je 
bent vakinhoudelijk bekwaam, vakdidactisch bekwaam en pedagogisch bekwaam. Je reflecteert en bent 
ontwikkelingsgericht. Je werkt goed samen met collega’s en de omgeving.

Ben je een onderwijsassistent?
Als onderwijsassistent ben je de extra handen van een leerkracht. Onder zijn of haar verantwoordelijkheid 
voer je allerlei activiteiten uit die bijdragen aan een betere ontwikkeling van de leerlingen. Je werkzaamheden 
variëren van het begeleiden van individuele of kleine groepen scholieren bij hun leertaken tot het organiseren 
van excursies. Je reflecteert en bent ontwikkelingsgericht.

Ben je een student?
Volg je de PABO, ALPO, PWPO, ALO, SPW-3 of een andere relevante opleiding? Of heb je al ervaring op een 
van onze Conexus scholen en wil je graag met ons verbonden blijven? We zijn ook op zoek naar studenten 
die als ‘bijbaan’ iets willen betekenen voor onze scholen. We hebben dan een samenwerking met “Student 
voor Docent” om alles goed te regelen.
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Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een dynamische omgeving binnen een organisatie waar veel verschillende scholen verenigd 
zijn. Montessori, Dalton, Jenaplan, leerplein scholen, jaarstofklassensysteem in allerlei verschillende wijken in 
de stad Nijmegen. Ook hebben we 2 scholen in de gemeente Heumen. Je hebt veel mogelijkheden om jezelf 
te ontwikkelen binnen Conexus. We zijn een organisatie die in beweging is en ruimte biedt aan medewerkers 
om zich professioneel te kunnen blijven ontwikkelen. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het aanbod in 
de Conexus Academie en de begeleiding van startende leerkrachten.  

Ingangsdatum 
1-08-2021

Sollicitatieprocedure
Je kunt je sollicitatiebrief richten aan Maike Hubers, Hoofd Personeel en Organisatie. Graag ontvangen wij je 
CV en motivatiebrief, o.v.v. vacaturenummer 21-016, zo snel mogelijk via werkenbij@conexus.nu.

Als je solliciteert (met een motivatiebrief en CV), ontvang je zo snel mogelijk bericht over het vervolg van 
de procedure. Zien we kansen voor een goede samenwerking maar hebben we aanvullende vragen, dan 
ontvang je eerst een uitnodiging voor een speeddate.
Je brief en CV worden voorgelegd aan de directeuren van Conexus. Zij nodigen je uit voor een uitgebreid 
matchingsgesprek als je CV past bij de vraag van school in het kader van de NPO subsidie.

Voor inhoudelijke vragen of meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Brigitte Groener, 
via brigitte.groener@conexus.nu.

Voor meer informatie over stichting Conexus, zie www.conexus.nu.


