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Per 1 januari zoeken wij een Leerkracht (0.8-1.0)
ontwikkeltraject voor SO4 

VACATURE

Heb je affiniteit met het SO4 en de ambitie om je leerkrachtvaardigheden verder te ontwikkelen voor onze 
leerlingen? Wij bieden je vanaf 1 januari 2021 een uitgebreid inwerktraject en een training om onze school 

goed te leren kennen. En wij jou.

Ervaring heeft ons geleerd dat het vinden van een nieuwe leerkracht voor onze school niet vanzelfsprekend 
is. Er zijn voldoende collega’s geïnteresseerd in het speciaal onderwijs die de overstap  (nog) niet durven te 
maken of vinden dat ze nog te weinig ervaring hebben. Wij bieden je de mogelijkheid om onze school te leren 
kennen, door NU te komen werken als leerkracht. We bieden je een tijdelijk dienstverband aan tot 1 augustus 
a.s. met de mogelijkheid deze te verlengen.

Wat ga je doen:
 Je ondersteunt de leerkrachten uit het team bij hun taken. 
 Je begeleidt individuele leerlingen of kleine groepen leerlingen. 
 Je assisteer de leerkracht met het voorbereiden van de lessen en andere ondersteunende taken in  

 de klas. 
 Na de inwerkperiode krijg je de ruimte om zelf lessen te geven en krijg je meer     

 verantwoordelijkheden.

Je bent een zelfstandige professional en neemt verantwoordelijkheid. Je hebt affiniteit met het speciaal 
onderwijs en vindt het een uitdaging om met onze leerlingen een passende werksfeer te creëren. 
Tijdens het ontwikkeltraject wordt regelmatig de voortgang in je ontwikkeling geëvalueerd. Bij een 
positieve evaluatie wordt een contract voor het schooljaar 2021-2022 aangebonden met de mogelijkheid 
deze aansluitend om te zetten naar onbepaalde tijd. Je krijgt dan een eigen groep. De begeleiding van je 
ontwikkeling wordt voortgezet.  



W W W . W E R K E N B I J C O N E X U S . N L

W E R K E N  B I J

W W W . W E R K E N B I J C O N E X U S . N L

2

Wat zoeken wij:   
 Je hebt affiniteit met speciaal onderwijs en vindt het een uitdaging om met onze leerlingen een   

 passende werksfeer te creëren
 Je kunt goed samenwerken: je deelt kennis en ervaring, maar kan ook om hulp vragen
 Je beschikt over een flexibele houding 
 Je communiceert op een professionele en passende wijze met leerlingen, ouders en externe   

 (hulpverlenings-)instanties
 Je hebt een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen
 Je zoekt een uitdaging in een “prettig gepeperde” baan
 Je ziet met groeimogelijkheden voor onze leerlingen;
 Je bent in staat de juiste balans te vinden tussen pedagogisch en didactisch

Uit je brief en CV blijkt dat je:
 In staat bent om een veilige pedagogische sfeer te creëren
 Leerlingen stimuleert om positief gedrag te laten zien
 Je klassenmanagement goed kan organiseren
 Op de hoogte bent van de meest recente ontwikkelingen en deze in kunt zetten
 Differentieert en een passend leerstofaanbod kan bieden aan leerlingen
 Stevig in je schoenen staat
 Een teamspeler bent

Wij bieden:
 Unieke leerlingen
 Collega’s die elkaar (onder)steunen
 Betrokken ouders
 Een open en eerlijke communicatie
 Een kans om je te ontwikkelen en om ervaring op te doen
 Een goede werksfeer in een relatief kleine en overzichtelijke school
 Aansluitend een arbeidsovereenkomst voor het schooljaar 2021-2022 met uitzicht op een vast   

 dienstverband
 Salaris conform de CAP PO 

Informatie en solliciteren 
Ben je geïnteresseerd ? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jos Knoben of Coleta Brandwijk, 
directie, 024- 3734855, tijdens kantooruren. Op onze website: www.so4-dewindroos.nl
We ontvangen graag je sollicitatie en CV voor 1 januari 2021  a.s. via sylvana.peeters@conexus.nu 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 2 van het nieuwe jaar.
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