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Op de Speelhoeve zoeken we een gekwalificeerde, enthousiaste 

LA Leerkracht BB wtf 0.6  
(inzetbaar in vier groepen 7 en 8) 

 
De Speelhoeve is een samenwerkingsschool met momenteel 414 leerlingen verdeeld over 17 
groepen. Deze groepen zijn verdeeld over drie gebouwen. Het hoofdgebouw en de 
dependance aan de Blauwe Hof en het schoolgebouw aan de Kraaijenberg.  
Wij geven veelzijdig en kwalitatief goed onderwijs en in samenwerking met de omgeving 
proberen wij het maximale uit de leerlingen te halen en hen zo tot een doorlopende 
ontwikkeling te laten komen. 
De Speelhoeve is een Kanjerschool. We gebruiken de Kanjertraining om het pedagogisch 
klimaat op school en de sfeer in de klas goed te houden. De Kanjertraining geeft richting aan 
hoe we met elkaar om gaan en zorgt er voor dat iedereen zich veilig en prettig voelt op 
school. 
Bij ons kleuteronderwijs gaan we uit van een betekenisvolle, rijke leeromgeving. Hiermee 
staat spelend leren hoog in ons vaandel, de kinderen leren handelend door middel van spel. 
Het ontwikkelen van Eigentijds Onderwijs is een van onze speerpunten. Daarbij neemt ICT 
een belangrijke plaats in.  
De leerkrachten van de Speelhoeve werken onderwijsinhoudelijk in werkgroepen, die 
aangestuurd worden door specialisten. Het managementteam wordt gevormd door de 
directeur, de teamleider en twee intern begeleiders. 
 
Wij zoeken een groepsleerkracht die: 
 de visie, missie en kernwaarden van de Speelhoeve onderschrijft; 
 vanuit betrokkenheid het welbevinden van de kinderen voorop zet; 
 de uitgangspunten van de Kanjertraining kan onderschrijven en bereid is de training te 

volgen; 

 die breed inzetbaar is en een actieve bijdrage levert aan de ontwikkelingen van de 
school; 

 die sterke didactisch, pedagogisch en organisatorisch competenties heeft; 
 die sterk en flexibel is in zijn klassenmanagement; 
 die goed kan reflecteren op zichzelf; 
 die goede sociale en communicatieve vaardigheden heeft; 
 die goede ICT-vaardigheden heeft; 
 die verantwoordelijkheid durft te nemen; 
 die initiatief neemt en werk “ziet”;  
 die gedurende drie dagen per week steeds een dag in een van de groepen 7 of 8 les 

geeft (en daarmee geen eindverantwoording voor een groep); 
 die de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil houdt en zo nodig uitbreidt. 
 
 
Meer informatie kunt u opvragen bij de directeur Karin Boon, telefoonnummer 024-6416780.  
 
U kunt uw brief en CV sturen naar karin.boon@kansenkleur.nl.  
Reageren kan tot en met 4 juni 2018. De gesprekken vinden plaats tussen 5 en 8 juni. 
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