
                                                        
 

 

KRACHTIGE LEERKRACHT 
(0,8 WTF) 

Samen werken aan goed onderwijs. 

De Bolster, school voor speciaal basisonderwijs 
 
De Bolster is een school voor speciaal basisonderwijs. Meerdere medewerkers geven samen in units 
vorm aan onderwijs op maat voor alle kinderen met speciale onderwijsbehoeften (Team Onderwijs op 
Maat). We dagen medewerkers uit om te werken vanuit hun kwaliteit, zich hierin verder te 
ontwikkelen en zo de verantwoordelijkheid te nemen voor de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling op 
de Bolster. De Bolster is een school waar samenwerking hoog in het vaandel staat. Samen zijn wij 
verantwoordelijk voor alle kinderen wat zoveel betekent dat we met elkaar, schoolbreed, vormgeven 
aan het onderwijs en het pedagogisch klimaat, dat daarvoor de onderlegger is.  
 
Wij denken in kansen en mogelijkheden van kinderen en van onszelf. We hebben elkaar nodig om het 
onderwijs, het klimaat en de omgeving zo optimaal mogelijk vorm te geven.  

We werken in een open cultuur waarin er veel en direct met elkaar gesproken wordt, waarbij het 
handelen van de professional een steeds terugkerend onderwerp is. We leren van en met elkaar op 
dagelijkse basis. De leerkracht maakt het verschil. We hebben de ambitie om het ‘Eigentijds leren’ de 
komende jaren steeds verder uit te bouwen, waarbij techniek, de creatieve vakken, sociaal 
vaardigheden en wereldoriëntatie thematisch worden vormgegeven. 

 

SBO de Bolster is onderdeel van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Dit is een stichting voor 
katholiek, openbaar, bijzonder-neutraal en interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente 
Wijchen. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente 
Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, 
Niftrik en Wijchen zelf. Onze 14 basisscholen tellen ongeveer 3400 leerlingen. De stichting heeft een 
eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal 
verantwoordelijk voor de aansturing van hun school. Zij maken deel uit van het directieberaad en zij 
leveren een actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de stichting.  
 
De missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: Elk kind zijn eigen kans en iedere school haar eigen 
kleur. Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een kans en iedere school krijgt binnen de stichting 
de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden van de samenwerkingsstichting Kans & 
Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open.  



Krachtige leerkracht op SBO de Bolster 

Als leerkracht ben je flexibel en breed inzetbaar. Samen met één of meer collega’s geef je vorm aan 
het onderwijs in één van de units. 

 
Wij zijn op zoek naar iemand die in het bezit is van de volgende kwaliteiten en vaardigheden: 

 Affiniteit heeft met didactiek 

 Pedagogisch sterk en oneindig nieuwsgierig is naar wat kinderen beweegt 

 Samenwerking met collega’s en ouders als een grote plus ziet 

 Een groot reflecterend vermogen en open lerende houding heeft  

 Positief denkt in kansen en oplossingen 

 Ambitieus en vernieuwend is 

 Flexibel, proactief en onderzoekend is en beschikt over een improviserend vermogen 

 Een warm hart heeft voor kinderen en ouders 

 Communicatief vaardig is en af kan stemmen op verschillen 
 Humor heeft 

 

Daarnaast heb je 

 PABO/ ALPO-diploma 

 Master SEN of SE of is een pré 

 Ervaring in het SBO of SO 

 
 

Wij bieden jou 

 Een contract voor 32 uur 

 Een contract voor onbepaalde tijd bij aanvang van je dienstverband behoort tot de 
mogelijkheden 

 Beloning in L11 conform CAO PO, inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring 

 Intensieve collegiale ondersteuning binnen de unit door de collega-unitmedewerkers 

 Een prachtige werkomgeving met goede faciliteiten 

 Een warm, en betrokken team 

 Een professioneel team dat samen staat voor kwalitatief goed onderwijs binnen een veilig 
pedagogisch klimaat en geen genoegen neemt met half werk 

 Leergroepen die op structurele basis samenkomen om elkaar te ondersteunen bij de 
persoonlijke ontwikkeling 

 Een prikkelende omgeving en mogelijkheden voor groei en professionalisering 
 

 
Interesse? 
Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet. Reageren kan t/m woensdag 27 november 2019.  
Je motivatie en CV kun je mailen naar Marie-Louise Benda, directeur de Bolster,   
Marie-Louise.Benda@kansenkleur.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je ook terecht bij Marie-Louise 
Benda, via mail of telefonisch op 024-645 42 41. Informatie over de Bolster kun je vinden op de 
website www.sbodebolster.nl.  
 
De sollicitatiegespreken worden in overleg gepland. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern 
uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in het proces. Het overleggen 
van een geldig VOG is verplicht bij indiensttreding.  
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