
  
 

 

 

Ben jij toe aan een betekenisvolle baan 
in een dynamische organisatie? 

 

 
 
Kom jij op korte termijn genieten van vrijheid, ontwikkelruimte en een fijne sfeer 
op onze leuke school voor speciaal basisonderwijs? Wil jij kinderen datzelfde 
bieden en ben je overtuigd christen? Solliciteer dan direct! Wij zijn op zoek naar 
een nieuwe meester of juf om ons gedreven team te versterken voor 2-5 dagen 
in de week. In overleg is er van alles mogelijk. 
 
Waar wij voor gaan 
De Werf is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen uit 
Amersfoort en omgeving. Wij bieden onderwijs aan kinderen die intensieve 
begeleiding nodig hebben bij het leren of reguleren van hun gedrag in groepen 
van 10-18 leerlingen. Wij bieden passend onderwijs, waarbij we altijd uitgaan van 
kansen en mogelijkheden. We creëren breed gespecialiseerd en gestructureerd 
onderwijs. Kernvragen zijn: wat heeft deze leerling nodig, hoe kunnen wij dat op 
de Werf bieden, wat is daarvoor nodig van het team, de ouders, de leerling en 
andere betrokkenen?  
 
Wat wij vragen 
- Een christelijke, gepassioneerde, flexibele professional met moreel besef die 
met liefde voor het speciaal onderwijs van cruciale betekenis wil zijn in het leven 
van kinderen die net even wat extra’s nodig hebben; 
- Iemand met geduld én die duidelijk is en structuur kan bieden, kan organiseren 
en differentiëren; 
- Een leerkracht die met enthousiasme werkt in het speciaal basisonderwijs in de 
groep en ook van meerwaarde wil zijn in samenwerking met collega’s; 
- Je bent mede verantwoordelijk voor het resultaat van de gehele school en wilt 
actief meewerken aan het dagelijks verbeteren van de kwaliteit van ons 
onderwijs; 
- Je bent bevoegd om les te geven en meelevend lid van een kerkelijke 
gemeenschap en onderschrijft de identiteitsverklaring zoals deze wordt 
gehanteerd binnen de CorDeo scholengroep. Dit betekent in de praktijk o.a. dat je 
je geloof laat ‘spreken’ in de school. 
 
Wat wij bieden 
- Een fijne werkplek op een goede school; 
- Een uitdagende leeromgeving met een warm en enthousiast team; 
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- Een fijne werkplek op onze school met mini-boerderij, keuken en een nieuw te 
realiseren natuurplein; 
- De mogelijkheid om je te ontwikkelen en te groeien in kennis en vaardigheden; 
- Begeleiding en coaching waar nodig en/of gewenst; 
- Een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vast dienstverband bij goed 
functioneren; 
- Arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO, met vakantiegeld, eindejaarsuitkering 
en opname in het pensioenfonds ABP. 
 
Interesse? 
Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan de functie-eisen? Verstuur dan je 
korte motivatie en je CV zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 1 november a.s. 
Een proefles is onderdeel van de procedure. 
 

Organisatie: SBO ‘De Werf’ voor christelijk speciaal onderwijs, onderdeel van de CorDeo 

scholengroep 

Contactpersoon: Klaas Koelewijn, waarnemend directeur, tel. 06 – 303 465 78 

 

Om de sollicitatie en informatie te mailen naar de contactpersoon verzoeken we je het 

emailadres in te vullen. 

Email contactpersoon voor sollicitatie: klaaskoelewijn@cordeoscholen.nl 
Email contactpersoon voor informatie: janmarkvaneerde@cordeoscholen.nl 


