
  

 

Voor SBO It Heechhôf zoeken wij een: 

LEERKRACHT (0,4 FTE) voor de ONDERBOUW 
It Heechhôf  is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in Drachten.  
De ongeveer 130 leerlingen, in de leeftijd van 4 – 14 jaar, zijn geplaatst op grond van specifieke 
onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften. 
We richten ons op de ontwikkeling van ‘hoofd, hart en handen’. We werken met een 
hoogwaardig onderwijsaanbod, in een schoolklimaat dat kinderen in staat stelt hun talent te 
ontdekken en te ontplooien en streven daarbij naar veiligheid, welbevinden en (zelf)vertrouwen 
voor ieder kind. 
Als team zijn we met elkaar verantwoordelijk en werken nauw samen om elk kind de beste 
ontwikkelkansen te bieden.  
In verband met de groei in leerlingenaantal zijn we op zoek naar een leerkracht voor de groep 1-
2 of 3-4. Tussen de herfst- en de kerstvakantie wordt er een extra groep opgestart. Je werkt 
samen met een ervaren duocollega in de nieuw op te starten groep.  
 

Wij vragen een leerkracht die: 
 affiniteit heeft met speciaal basisonderwijs; 
 beschikt over een PABO diploma, eventueel aangevuld met een master of post HBO-

opleiding, of bereid is een master of post HBO-opleiding te volgen; 
 kennis heeft van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen op het gebied van gedrag 

en leren; 
 (ortho)pedagogische en (ortho)didactische vaardigheden heeft, om op verschillen in de 

klas qua gedrag en didactiek af te stemmen; 
 ervaring heeft in de onder- en/of middenbouw; 
 de capaciteiten heeft om volgens de uitgangspunten van de Vreedzame School en 

Taakspel te handelen;  
 ervaring heeft met handelingsgericht werken; 
 een positieve bijdrage kan leveren aan de schoolontwikkeling; 
 goede communicatieve vaardigheden heeft en het vermogen heeft om ouders als 

partners in de school te betrekken.  

Wij bieden: 

 Een inspirerende werkomgeving met uitdagende ontwikkelingen voor de toekomst en 
een team dat op toekomstgericht onderwijs gericht is; 

 Een prettige werksfeer binnen een enthousiast en professioneel team, waarbij 
samenwerken de kracht is; 

 Een goede begeleiding waardoor je je kwaliteiten en competenties verder kunt 
ontwikkelen; 

 Een multidisciplinair team van professionals en specialisten om samen mee te werken; 
 Een baan van 0,4 fte. Een vaste baan behoort tot de mogelijkheden; 
 Een lesgevende taak in de onderbouw (groep 1-2 of 3-4). 

 
  



 

Procedure: 
Informatie kunt u inwinnen bij mevrouw Janet van der Heide, directeur SBO It Heechhôf via 
itheechhof@opo-furore.nl of op de website: www.itheechhof.nl.  
Uw sollicitatiebrief kunt u mailen naar itheechhof@opo-furore.nl. 
 
 
 
Kernwaarden: 
Heterogene SBO groepen, Onderwijs centraal, Gelijke kansen voor alle leerlingen, Kennis en 
toepassen van wetenschappelijk inzichten, Professionele leergemeenschap, Focus op lezen, taal 
en rekenen met aangepaste leerlijnen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, 
Handelingsgericht en opbrengstgericht werken; zowel cognitief als sociaal-emotioneel; voor elke 
leerling een Ontwikkelingsperspectief op maat, Thematisch werken in de onderbouw, Samen 
Kansrijk (project SBO en SO Cluster 3 en Cluster 4), Samenwerking met ketenpartners.         
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