
 

Groeisaam verzorgt onderwijs op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten is er een SBO 
school. Groeisaam staat voor goed onderwijs voor alle kinderen, een plezierige leer- en werkomgeving, betrokken leraren, veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook een 
goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.  

 
 

 SBO-leraar WTF 1,0  
Ben jij voor de leraar die wij in kunnen zetten op onze SBO-scholen? 

 
  
Kenmerkend voor onze SBO-scholen  
 
Binnen Groeisaam zijn twee SBO-scholen: SBO De Dijk 
in Druten en SBO Klavervier in Beuningen.  
 
Zij maken onderdeel uit van Groeisaam, waarbij nog 
21 andere basisscholen aangesloten zijn. Op de SBO-
scholen wordt onderwijs gegeven aan leerlingen 
waarbij de ontwikkeling niet zo vanzelfsprekend 
verloopt. Er is sprake van leer- en/of 
gedragsproblemen. In kleine groepen worden deze 
leerlingen begeleid door vakbekwame leraren. 
 
Voor beide scholen geldt dat: 
✓ veiligheid, voorspelbaarheid en structuur hoog 

in het vaandel staan; 
✓ onderwijs vorm krijgt vanuit de behoeften van 

de leerling; 
✓ er een goed pedagogisch en didactisch klimaat 

is; 
✓ het team bestaat uit echte teamspelers; 
✓ de leraren en alle andere medewerkers op 

school een groot hart hebben voor onze 
leerlingen; 

✓ samenwerking met ouders en met externen ons 
onderwijs passender maakt.  

 

 
Dit ben jij 
 
✓ Een flexibele invalleraar voor beide scholen, voor  

WTF 1,0. 
✓ Iemand die positief gedrag aanmoedigt en zelf ook 

positiviteit uitstraalt. 
✓ Een consequente en duidelijke collega. 
✓ Uiteraard een teamspeler. 
✓ Een leraar die affiniteit heeft met onze doelgroep en 

tegen een stootje kan. 
✓ Een collega die kennis heeft van de leerlijnen en van 

daaruit wil werken. 
 

 
 

 
En wij?  
 
Wij zorgen voor: 
✓ twee teams die allebei voor een warm welkom en  

enthousiast onthaal zorgen; 
✓ een arbeidsovereenkomst bij Groeisaam voor bepaalde tijd, 

met uitzicht op vast, waarbij inschaling plaatsvindt volgens 
CAO PO, L10 € 2.678 tot max € 4.113; 

✓ mogelijkheden voor bij- en nascholing; 
✓ een werkplek waar je je thuis kunt voelen en mee kunt 

bouwen. 
 

We horen graag van je! 
We nodigen je van harte uit om vóór 23 oktober 2020 via deze link op Meesterbaan.nl te solliciteren en je motivatiebrief en cv aan ons door te geven. Wil je graag meer weten over het werken 
op SBO De Dijk of Klavervier? Dan kun je bellen met directeur Esther van Loon op 0487-512694 of Conny van Wersch 024-6772811. Kijk ook op de website: www.sbodedijk.nl  en  
www.klavervier-sbo.nl. Het eerste gesprek met de bovenschoolse benoemingsadviescommissie zal plaatsvinden op  27 oktober a.s. vanaf 18.30 uur. Deze commissie gaat in gesprek met jou om  
te kijken of je past bij onze organisatie. Dit betekent dat zij niet meteen inhoudelijk in zullen gaan op de vacature waar je op gesolliciteerd hebt, maar eerst een beeld willen krijgen van jou als 
collega. Aansluitend zul je een gesprek hebben met de benoemingsadviescommissie van de beide scholen. Zij zullen inhoudelijk het gesprek met je voeren specifiek over de vacature. 
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https://www.meesterbaan.nl/137976-vacatures-sbo-leraar-10-wtf-druten-beuningen-beneden-leeuwen-en-regio-groeisaam-primair-onderwijs.aspx?doelgroep=2&id_functie=-1&id_sector=-1&index=0&o=asc&s=DatumGeplaatst&locatie=druten&afstand=25&ctr=0
http://www.sbodedijk.nl/
http://www.klavervier-sbo.nl/

