
Het bestuur van de Stichting Aquila zoekt voor de onder haar ressorterende scholen 
sbo Johan Seckel en (v)so Boslust:

A. Groepsleerkrachten
 (wtf 0.6-wtf 1.0)

B. Onderwijsassistenten
 (wtf 0.6-wtf 1.0)

De functies maken deel uit van de Talentmedewerkersgroep van Aquila. Vanuit deze groep word je 

fl exibel ingezet in alle groepen van beide scholen. Hiermee doe je brede ervaring op in het s(b)o. Vanuit 

deze Talentmedewerkersgroep stroom je door naar een functie binnen één van de beide scholen. 

Wij zoeken een groepsleerkracht/ onderwijsassistent die:

  bewust kiest voor het Christelijk onderwijs

  fl exibel en breed inzetbaar is

  goede 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

Functie-eis (groepsleerkracht):

  diploma leraar basisonderwijs (of in de afrondende fase)

  in bezit is van of wil studeren voor een Master Educational Needs 

of Master Pedagogiek affi niteit met leerlingen in het speciaal 

(basis) onderwijs

  affi niteit met leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs

Functie-eis (onderwijsassistent):

  diploma onderwijsassistent of sociaal agogisch werker

  affi niteit met leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs

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



Dhr. Alex Grolleman, directeur de Boslust

0529-769053 (school) / 06-29096933 (privé)

Dhr. Tom Odink , directeur sbo Johan Seckel

0529-451792 (school) / 06-12196515 (privé)

Wij bieden:

  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 specifi eke voorzieningen

  persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden

  overdracht en inwerkmogelijkheden 

  de salariëring is conform cao po; schaal LC (groepsleerkracht)  schaal 5 (onderwijsassistent)

Aanvullende informatie 

Functie A en B:

  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 

 per 1 januari 2023 komen er twee nieuwe groepen op Boslust, dit verruimt de kans op een reguliere groep

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 8 oktober 2022 jouw sollicitatie en cv digitaal verzenden naar 

a.grolleman@boslustschool.nl ten name van Alex Grolleman, directeur van de Boslust.

Na de selectie word je in week 41 geïnformeerd over het vervolgtraject. 

Voor de functie groepsleerkracht en onderwijsassist vinden de gesprekken plaats op dinsdag 25 oktober 2022 

(middag) en/of donderdag 27 oktober 2022 (middag/avond)

Inlichtingen bij:


