‘Beschik je over een Pabo diploma en ben je altijd al nieuwsgierig geweest naar het
speciaal onderwijs? Dan zijn we op zoek naar jou!
Voor het komende schooljaar hebben we verschillende leerkrachtvacatures in zowel het
SO als SBO!‘
Ad van Dijk, Directeur De Arend (SBO) & De Wingerd (SO & VSO)

Enthousiaste Leerkrachten (M/V) gezocht
SBO & SO
0,4 fte – 0,6 fte – 1 fte
Wie zijn wij?
EduCare is een christelijke scholengroep in Harderwijk en omgeving die zich richt op het
speciaal onderwijs. Onze leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar hebben van ons een
speciaal en extra steuntje nodig. Voor onze leerlingen doen wij er dus toe! Met ruim 260
medewerkers op 6 scholen zetten we ons dagelijks voor ze in.
De scholen De Arend en De Wingerd zijn gevestigd in Nunspeet. Binnen onze scholen
willen we al onze 150 leerlingen onderwijs bieden in een positieve sfeer, geborgenheid en
gelijkwaardigheid.
Jouw bijdrage als leerkracht:
Als leerkracht binnen onze school draag je bij aan de ontwikkeling van onze kinderen en
lever je een bijdrage aan de verdere professionalisering van onze school.
Wat heb je nodig om dit goed te kunnen doen?
▪ Je hebt affiniteit met leer- en gedragsproblematiek;
▪ Je kunt accuraat omgaan met wisselende omstandigheden;
▪ Je vindt de verbinding met de leerlingen, maar ook de ouders belangrijk;
▪ Je kan goed samenwerken met collega’s.
Wat hebben we jou te bieden?
▪ Een tijdelijk contract met uitzicht op vast;
▪ Een dynamische en uitdagende werkomgeving;
▪ Een salaris conform CAO-PO.
Informatie en sollicitatie
Lijkt dit een passende stap voor jou? Mail dan jouw motivatiebrief (en CV) naar
avandijk@arendnunspeet.nl en neem ons mee waarom juist jij een passende leerkracht
voor ons bent!
Heb je eerst meer informatie nodig of wil je graag op voorhand een kijkje nemen op
onze scholen, neem dan contact op met de heer Ad van Dijk, 06-15106416.

