
 

 

VACATURE GROEPSLEERKRACHT VSO – 0,2 fte 

Ter versterking van ons team, zijn wij per direct op zoek naar een groepsleerkracht.  

Het betreft een functie voor 8 uur per week (0,2 fte).  

Onze school  

Biedt onderwijs vanuit een christelijke inspiratie aan leerlingen van 12-20 jaar met de 

uitstroomprofielen dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs (mbo 2). De Spanker valt 

onder de Stichting PC (V)SO Kampen en omstreken.   

Ben jij onze nieuwe collega die gestalte wil geven aan de kernwoorden; Wonen, Werken, 

Wereld en Waardevol? Solliciteer dan nu en/of neem contact op.   

 

Functieomschrijving 

 Onderwijsactiviteiten voorbereiden en lesgeven aan leerlingen van het VSO; 

 Een pedagogisch klimaat creëren waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd 

voelen; 

 Contacten onderhouden met collega’s, ouders en begeleidende 

hulpverleningsinstanties; 

 Het opstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en het 

bespreken daarvan met de Commissie van Begeleiding, leerlingen en ouders; 

 Een optimale bijdrage leveren aan het team en de locatie o.a. vanuit taakbeleid. 

 

Meer over jou 

 Je bent op zoek naar de leukste baan binnen het onderwijs op de leukste school 

van Kampen!; 

 Je bent in het bezit van een diploma Pabo/lerarenopleiding 2e graads;  

 Master SEN of andere studie speciaal onderwijs is een pré; 

 Je hebt affiniteit met het speciaal onderwijs; 

 Je hebt een flexibele werkinstelling; 

 Je bezit doorzettings- en relativeringsvermogen; 

 Je bent communicatief sterk. 

 

Wij bieden 

 Een dynamische en uitdagende werkplek; 

 Een professioneel en lerend team; 

 Collegiale samenwerking;  

 Interne scholing; 

 Een tijdelijke functie tot einde schooljaar 2021-2022 met de kans op verlenging; 

 Afhankelijk van jouw ervaring bieden wij een passend salaris conform cao PO; 

leerkracht schaal L11 met een eindsalaris van €4.434,- bruto per maand bij een 

fulltime dienstverband en volledige bevoegdheid. 

 

 

 



 

 

Solliciteren of meer informatie?  
Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan de gestelde criteria? We vragen jou per 

omgaande te solliciteren. Je kunt jouw sollicitatiebrief met je CV naar 

administratie@sokampen.nl sturen.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Monique Hilbrands (directeur) via 

tel.nr. 038-3312427 (aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag). 

 

De vacature is zowel intern als extern uitgezet.  
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