
  
 

 

7 SEPTEMBER 2022 

 

 
OPEN VACATURE LEERKRACHT (V)SO 

AANTAL FTE IN OVERLEG 

De afdeling ‘School zonder Muren’ is er voor kinderen van 9 

t/m 18 jaar die, vaak in combinatie met een zorgbehoefte, niet 
tot ontwikkeling komen binnen het bestaande 

onderwijsaanbod. De organisatie groeit snel dus we zijn 
regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Als je zin hebt om 

op een hele andere manier les te gaan geven, dan ontmoeten 
wij jou graag! 

 
Wat ga je doen? 
Je gaat leerlingen (individueel) begeleiden bij dagbesteding plekken, thuis 

of op een andersoortige locatie. Je hebt ervaring in het 

speciaal(voortgezet)onderwijs en zicht op leerlijnen van het SO e/o VSO. Je 

hebt sterke didactische- en pedagogische vaardigheden en bent in staat 

om altijd wel ergens een ingang te vinden bij leerlingen. Je geeft niet snel 

op en staat stevig in je schoenen. Verslaglegging, 

ontwikkelingsperspectieven maken en leerlingbespreking zijn een 

belangrijk onderdeel van deze functie. Je hebt zin om op een hele andere 

manier les te gaan geven. Je bent flexibel en kan snel schakelen en 

handelen.  

De afdeling: 
De afdeling School zonder Muren werkt samen met diverse jeugdzorg 

organisaties.  

Wij vinden het belangrijk om aanwezig te zijn en blijven in het leven van 

leerlingen, ook als het moeilijk loopt. Wij hebben geduld bij en vertrouwen 

in het zoeken naar ingangen om tot leren te komen. Wij werken planmatig, 

handelingsgericht en bieden maatwerk.  

Wij handelen als deel van een netwerk, in team en met ouders. 

 

Adjunct-directeur Ellen van de Meeberg: 

 

“We zijn letterlijk en figuurlijk een School zonder Muren: we hebben geen 

schoolgebouw en denken out of the box. Of een leerling nu thuis is, op de 

dagbesteding of waar dan ook, we gaan naar de leerling toe. We gaan 

altijd, zoomen in op het kind, blijven positief en geven niet op. Daarmee 

geven we het signaal af aan de leerling: Jij bent belangrijk genoeg om te 

komen!” 

 



  
 

 

De locatie is gevestigd aan de Endegeesterstraatweg 36A, 2342 AK te 

Oegstgeest. 

 

Wil je meer informatie over onze school? Kijk dan op de website: 

www.leokanner-schoolzondermuren.nl.  

De functie-eisen: 

• Afgeronde opleiding Pabo of Universitaire/ HBO lerarenopleiding 

voor een 1e of 2e graads bevoegdheid. 

• Kennis van of ervaring in Special Education Needs (SEN). 

• Professional met hart voor leerlingen die een speciale aanpak nodig 

hebben.  

• Flexibel kunnen samenwerken in een multidisciplinair team. 

• Beschikking over een auto. 

Salariëring volgens CAO Primair Onderwijs.  

Word jij enthousiast bij het lezen van deze vacature? 
Wij zijn een groeiende organisatie en regelmatig op zoek naar nieuwe 

gedreven collega’s voor één van onze (nieuwe) projecten. 

 

Lijkt het je leuk om bij ons aan de slag te gaan en wil jij graag dat wij jouw 

gegevens in portefeuille houden totdat er een nieuwe vacature vrijkomt? 

Stuur dan je sollicitatiebrief met curriculum vitae naar 

vacature@leokanner.nl. 

 

Neem voor meer informatie contact op met Ellen van de Meeberg (adjunct 

directeur) via emailadres e.vandemeeberg@leokanner.nl of via 

telefoonnummer 06-30356921. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.leokanner-schoolzondermuren.nl/
mailto:vacature@leokanner.nl
mailto:e.vandemeeberg@leokanner.nl

