
 

 

De Daniël de Brouwerschool is een katholieke school voor Speciaal Onderwijs en 

Voortgezet Speciaal onderwijs aan 232 Zeer Moeilijk Lerende Kinderen in de leeftijd 

van 4 - 20 jaar.  

Vacaturemelding leerkrachten  
22 april 2022                                              

  
Wie zijn wij?  
Wij zetten ons als team in om alle aan ons toevertrouwende 
leerlingen tot volledige bloei te laten komen. 
We werken daarbij intensief samen, ieder vanuit ons eigen 
beroep binnen de school, vanuit volledige 
gelijkwaardigheid.  
We werken vanuit passie en betrokkenheid met en voor 
onze leerlingen! 
 
Al onze leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeften.  
Gaat jouw hart sneller kloppen als je er aan denkt dat je  
deze leerlingen stappen gaat leren maken, dat je hen mag 
stimuleren en uitdagen tot leren en ontwikkelen?  
En dat je hen wilt steunen, begeleiden en, als ze het nodig 
hebben, er voor hen wil zijn?  
 
Zoek dan contact met ons en schrijf ons een brief met C.V.  
We bellen je en maken een afspraak voor een 
kennismakingsgesprek.  
 
Door interne promotie van 2 teamleden hebben we per 
direct een fulltime baan voor je in een SO en een VSO-klas. 
En we zoeken binnenkort vervanging voor onze zwangere 
collega’s. Ook als zij weer terug zijn van hun verlof, kan je 
bij ons blijven werken.   
 

WTF: 

Fulltime; 4 dagen is bespreekbaar. De voorkeur gaat uit 

naar fulltime leerkrachten. 

 

 

 

Wij bieden: 

― een inwerktraject op maat 
― een leuke baan in een enthousiast team met geweldige leerlingen 
― een goed georganiseerde en gestructureerde excellente school 
― een werkplek op een prachtig Landgoed 
― een school waar zorg, veiligheid en goed onderwijs belangrijke 

aandachtspunten zijn 
― een school waar `jezelf ontwikkelen` centraal staat: zowel voor leerlingen 

als voor teamleden 
― een gedegen coachings- en begeleidingstraject tijdens je eerste jaar 



 

― inschaling in schaal L11, conform CAO-PO. Het bijbehorende maandsalaris 
bedraagt bruto minimaal € 2820.- en maximaal € 4534.- bij een volledig 
dienstverband. 

― 2 jaar na je benoeming een vast contract als blijkt dat je gebleken geschikt 
bent 

 

Wij vragen van jou: 

― een PABO-diploma, eventueel aangevuld een Master-SEN/master Educational 
Needs opleiding 

― betrokkenheid bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
― respect en invoelingsvermogen naar ouders 
― goede communicatieve vaardigheden 
― affiniteit met de katholieke identiteit 
― een leergierige en nieuwsgierige grondhouding 

 

 

Ben je geïnteresseerd?  

Stuur het directieteam per omgaande een e-mailbericht met in bijlage een 

motivatiebrief en CV.  

E-mailadres: admin@danieldebrouwerschool.nl 

Graag bij onderwerp vermelden: Sollicitatie leerkracht  

 

Hartelijke groet,  

Jacintha Livestroo, Mariska Limburg (adjunct-directeuren) en Anneke Huiskamp 

(directeur).  

 

 

We kijken uit naar je reactie! 
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