
 

Ben jij bereid te leren? Kom werken bij OPSPOOR! 

OPSPOOR biedt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs op 37 scholen in Purmerend en omgeving. Onze leerkrachten zijn meesters in het leren. 
Aan en ván hun leerlingen, aan en van elkaar. Want OPSPOOR spoort aan op ontwikkeling.  

Wij zijn op zoek naar toekomstmakers. In een snel veranderende tijd weet niemand wat de toekomst 
brengt. Wij zoeken mensen die het een uitdaging vinden het onbekende vorm te geven en onze 
leerlingen helpen hetzelfde te doen. Want zij zijn op hun beurt toekomstmakers! Dat vraagt om 
creatieve en flexibele leerkrachten met het lef om dingen anders te doen. Het vraagt om leerkrachten 
met een eigentijdse visie op later. En op leren. En dat vraagt om mensen met een ondernemende 
geest en ambitie. Ze hebben vertrouwen in zichzelf, in de ander én in de toekomst.  

OPSPOOR verbindt heden en toekomst, mensen, culturen en opvattingen. We geven leerlingen wat 
ze toekomt. Is dat ook wat jij wil doen? Bekijk dan onderstaande vacature.   

 

 

Sbo Het Tangram zoekt vanaf 16 maart 2020 
een leerkracht voor de kleuterafdeling De Kleine Karekiet 

voor 0,6 – 1,0 WTF 

 
Het betreft een vervanging vanwege zwangerschapsverlof. Er is uitzicht op verlenging van 
(inval)werkzaamheden bij wederzijdse tevredenheid.  
 
Wij zoeken collega's met ervaring en affiniteit met het werken met leerlingen in de kleuterbouw. 
Ervaring binnen het SBO is mooi meegenomen, maar collega’s vanuit het reguliere basisonderwijs 
worden ook uitgenodigd om te reageren. Een (nieuwe) uitdaging? 
Voor meer informatie over de school verwijzen wij naar de website www.sbohettangram.nl  

De Kleine Karekiet is een onderwijs-observatieplek voor kleuters uit Purmerend en omgeving waar 
kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften een fijne schoolstart kunnen krijgen. Soms heeft een 
kind iets anders nodig dan wat er geboden kan worden op een reguliere basisschool. 
 
Functie-eisen: 

• Een afgeronde pabo-opleiding, bij voorkeur aangevuld met een Master SEN-opleiding  
 
Functie-inhoud: 

• Begeleiden van een groep jonge kinderen in de leeftijd 4 t/m 6 (7).  

• Opstellen en uitvoeren groepsplannen, handelingsplannen en weekplanning  

• Groeidocument van leerlingen opstellen en beheren.  
 
Als leerkracht van de kleutergroep ben je verantwoordelijk voor het geven van de lessen en de 
begeleiding van leerlingen. Je klas bestaat ± 12 leerlingen. Je werkt elke dag samen met een 
onderwijsassistent.   
  

http://www.sbohettangram.nl/


 

Alle kinderen die geplaatst worden op de Kleine Karekiet hebben (specialistische) ondersteuning 
nodig. Vanuit onderzoek en/of observatie wordt duidelijk welke ondersteuning het beste bij de leerling 
past. Binnen de Kleine Karekiet is een ruim netwerk van ondersteuningsmogelijkheden aanwezig. Er 
wordt intensief samengewerkt.  
 

SBO Het Tangram, inclusief JRK De Kleine Karekiet, valt onder het bestuur OPSPOOR. De school 
maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Waterland. 
 
Gewenste competenties:  

• Je werkt gestructureerd, planmatig en bent voorspelbaar voor je leerlingen  

• Je bent in staat om een goede relatie met individuele kinderen en een groep op te bouwen, je 
hebt oog voor een veilige sfeer 

• Je bent sterk in het sturen van groepsdynamica en klassenmanagement en in staat 
handelingsplannen te vertalen in concreet handelen  

• Je bent empathisch en bezit incasseringsvermogen, waarbij je een onderscheid weet te 
maken tussen de leerling en zijn/haar gedragsproblematiek 

• Je bent communicatief en sociaalvaardig in het contact met o.a. leerlingen, ouders, collega’s 
en externe specialisten  

• Je hebt kennis van specifieke gedragskenmerken en onderwijsbehoeften van onze doelgroep 
en/of je bent bereid je hierin verder te verdiepen 

• Je denkt en doet oplossingsgericht 

• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken 
 
Interesse? 
Voor meer informatie over deze baan kun je terecht bij : Ellen Nijhof, directeur a.i. of bij Marcel de 
Bruin, teamleider. 
Contactgegevens: Slenkstraat 50, 1441 MS Purmerend, telefoon 0299-430237 
Meer informatie over de school vind je op www.sbohettangram.nl  
Motivatiebrief en CV graag z.s.m. mailen naar e.nijhof@opspoor.nl met een CC- naar 
m.debruin@opspoor.nl  

De datum voor de gesprekken is nog niet bekend en wordt nader gepland. 
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