
Invalpool voor het 
basisonderwijs
Leerkracht, het is gewoon de leukste baan van de wereld. 
Maar omdat je regelmatig andere ondeugende koppies 
wilt zien, jouw levensfase om meer vrijheid vraagt of 
omdat je verschillende onderwijstypes wilt leren kennen, 
wil je liever geen ‘vaste’ groep lesgeven. De oplossing is 

simpel: word vervanger van de vaste juf of meester op 
de basisschool. Ook voor onderwijsassistenten, LIO’ers 

en gymdocenten hebben wij volop werk. 

Pool West is een invalpool door een 
aantal schoolbesturen opgericht met als 

doel om zoveel mogelijk klassen van een 
leerkracht te voorzien. Dit doen wij zonder 

winstoogmerk. Geld dat beschikbaar is 
voor het onderwijs, wordt dus besteed 
aan onderwijs.

Als invalkracht voor de klas?
Pool West is de invalpool voor het basisonderwijs in de regio 

Delft - Pijnacker - Nootdorp - Lansingerland - Zuidplas - Den Haag - Zoetermeer - Leiden. 

De zes plussen 
van Pool West
1  Werken dicht bij huis
2  Jij bepaalt jouw agenda
3  Je bouwt je netwerk op
4  Je kunt je overal oriënteren
5  Snelle instroom naar een 
 vaste baan
6  Verantwoord invallen

Stichting Pool West | Gildeweg 7b | Nootdorp
info@poolwest.nl | poolwest.nl | 085 - 04 08 628
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Vind de leukste vacatures op

www.poolwest.nl

Meld

je aan!

poolwest.nl

Pool West is een stichting zonder winstoogmerk.

Lijkt

me

leuk



Wat is jouw reden om in te vallen?

Ik wil verschillende scholen leren kennen
“Ik wil graag verschillende scholen en schooltypen leren kennen  

voordat ik de keuze maak over waar ik voor langere tijd wil werken.” 

Ik wil werken wanneer het mij uitkomt
“Ik werk al dertig jaar met veel plezier in het onderwijs, maar nu 

mijn kinderen het huis uit zijn wil ik ook graag buiten de  
schoolvakanties op reis kunnen.”

Ik wil niet elke dag hetzelfde
“Ik hoef niet elke dag hetzelfde te doen. Nu ik voor mijn eigen 

kinderen niet meer thuis hoef te zijn, kan ik weer aan het werk als 
leerkracht. Pool West belt mij vaak voor kortdurende vervanging, 

dus als de leerkracht plotseling afwezig is.”

Ik wil nu nog geen vaste baan
“Ik wil eerst een jaar lesgeven en geld verdienen 
om straks een langere periode te gaan reizen. 
Pas daarna ga ik op zoek naar een vaste baan.”

Ik wil alleen focussen op de kinderen
“Ik vind het fantastisch om met kinderen te werken, 
maar al het geregel eromheen en de ouderavonden breken mij op.  
Als invaller hoef ik mij alleen te focussen op de kinderen.”

Ik wil als LIO’er alvast werken en verdienen
“Ik ben nog student aan de PABO, maar omdat je ernaast al mag 
werken heb ik mij aangemeld bij Pool West. Ik krijg verzoeken  
van scholen waar ik als LIO’er welkom ben.”
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Meer weten? Kijk op www.poolwest.nl.


