
bewust kiest voor het christelijk onderwijs
flexibel en breed inzetbaar is
goed instructie geeft
goed kan samenwerken in een multidisciplinair team
bewust kiest voor het werken in het s(b)o
actief participeert in scholing en ontwikkeling 
een veilige en gestructureerde leer- en leefomgeving realiseert

diploma leraar basisonderwijs (of in de afrondende fase)
in bezit is van of wil studeren voor een Master Educational Needs of Master
Pedagogiek 
affiniteit met leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs

enthousiaste en gemêleerde teams
een reguliere (vaste) benoeming
een reguliere werkplek op één van beide scholen
participatie in de organisatie en ontwikkeling van de scholen
coaching en begeleiding op o.a. instructievaardigheden, afstemming op de
verschillende doelgroepen en werken in de specifieke voorzieningen
persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden
overdracht en inwerkmogelijkheden 
een passende salariëring behorende bij deze functie

in deze functie ben je inzetbaar in alle groepen van beide scholen in geval van
verlof 
indien er geen inzet benodigd is, word je in overleg ingezet op één van beide
scholen 
met inzet van de gelden vanuit het Nationaal Plan Onderwijs zullen meerdere
groepsleerkrachten een vaste plek in de organisatie krijgen
de salariëring is conform cao po schaal L11 voor groepsleerkracht

GROEPSLEERKRACHTEN (WTF 0.6-WTF 1.0)
 

Je maakt deel uit van de Talentmedewerkersgroep van Aquila. Vanuit deze groep
word je flexibel ingezet in alle groepen van beide scholen. Hiermee doe je breed
ervaring op in het s(b)o. Vanuit deze Talentmedewerkersgroep stroom je mogelijk
door naar een functie binnen één van de beide scholen.

Met de inzet van gelden vanuit het Nationaal Plan Onderwijs en de te verwachten
personele mutaties is er reële kans op een vaste groep op één van beide scholen.

Wij zoeken een leerkracht die:

Functie-eis:

Wij bieden:

Aanvullende informatie:

HET BESTUUR VAN DE STICHTING AQUILA ZOEKT VOOR DE ONDER HAAR RESSORTERENDE SCHOLEN 
SBO JOHAN SECKEL EN (V)SO BOSLUST

SO/VSO Boslust 
kent twee locaties:

Hoofdlocatie
7 SO-groepen
4 VSO BW-groepen
1 Integratieklas

Dependance
Laarakkers
4 VSO BL-groepen
2 SO Structuurgroepen

SBO Johan Seckel
kent:

11 SBO-groepen
1 Integratiegroep
1 Praktijkgroep



Procedure
Mocht je belangstelling hebben voor de functie groepsleerkracht dan is er de mogelijkheid een bezoek
te brengen aan één van beide scholen, om zodoende zicht te krijgen op een eventuele nieuwe
werkplek. Hiervoor dien je contact op te nemen met één van onderstaande directeuren.

Je kunt tot en met zaterdag 25 september 2021 jouw sollicitatie en cv digitaal verzenden naar:
directie@johanseckelommen.nl ten name van Tom Odink, directeur van sbo Johan Seckel.
Na de selectie word je in week 39 geïnformeerd over het vervolgtraject. De gesprekken vinden plaats
op dinsdag 5 oktober 2021 (eind van de middag/‘s-avonds).

Inlichtingen bij
Dhr. Alex Grolleman, directeur so/vso Boslust
0529-769053 (school), 06-29096933 (privé)

Dhr. Tom Odink, directeur sbo Johan Seckel
0529-451792 (school), 06-12196515 (privé) 

mailto:directie@johanseckelommen.nl

