
2019.55 Leraar (L11) SBO De Rotonde 

 

SPON zoekt voor de locatie SBO De Rotonde een leraar speciaal (basis)onderwijs 

WTF 0,5750  

(voorkeur werkdagen op woensdag, donderdag en vrijdag) 

ingangsdatum: zo spoedig mogelijk! 

schaal L11 

 

De Rotonde is een school voor speciaal basisonderwijs aan leerlingen van  

4 t/m 12 jaar. De school heeft ongeveer 125 leerlingen verdeeld over 9 groepen.  

De school is ontstaan vanuit een fusie tussen De Linge (Yulius) en De Rotonde.  

De leerlingen met voorheen een cluster IV indicatie hebben nu een TLV SBO zwaar.  

 

Op de school worden de volgende arrangementen aangeboden: 

- Het Jonge Risicokind (kleuters) 

- SBO 

- SBO zwaar 

- ASS 

 

Meer informatie over de school kunt u vinden op www.rotonde.spon.nu. 

Voor meer informatie over de vacature kunt u terecht bij de coördinatoren Melanie van 

der Veer en Gerda van Kuilenburg of bij de directeur Cindy de Rek, bereikbaar via 0183 – 

623373. 

 

De functie 

Het betreft de functie van leraar speciaal (basis)onderwijs waarbij je in verschillende 

groepen kunt komen te staan. Als leraar werk je samen met je collega’s en ben je 

verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat en het onderwijs in de groep. 

 

De doelgroep 

Op De Rotonde werken we met verschillende doelgroepen. Onze missie is “gewoon als 

het kan, speciaal als het moet”. We houden rekening met ervaring en voorkeur, maar 

flexibiliteit is een must. 

 

De Rotonde zoekt leraren die: 

 Plezier hebben in het werken met leerlingen met leer-, ontwikkelings- en/of 

gedragsmoeilijkheden. 

 Breed inzetbaar zijn binnen de verschillende (doel)groepen van De Rotonde. 

 Bij voorkeur in het bezit zijn van het diploma master-(S)EN (of bereid zijn dit diploma 

te behalen), of aantoonbaar beschikken over vergelijkbare expertise. 

 Een uitdaging zien in leerlingen met diverse vormen van  complexe 

gedragsproblematiek en op een positieve wijze om kunnen gaan met een grote 

diversiteit in je groep. 

 In staat zijn onze leerlingen veiligheid, duidelijkheid en structuur te bieden. 

 Planmatig, handelings- en opbrengstgericht kunnen werken. 

 Een prettige collega zijn. Steekwoorden: een open, lerende houding, stevig in je 

schoenen staan, doorzettingsvermogen, gevoel voor humor hebben, kunnen 

relativeren en respect hebben voor de diversiteit op onze school. 

 In het bezit zijn van de wettelijk verplichte bevoegdheden(PABO-diploma). 

http://www.rotonde.spon.nu/


 

 

De Rotonde biedt: 

o Bijzondere leerlingen die iedere dag een enthousiaste juf of meester verdienen. 

o Een team van enthousiaste en betrokken collega’s. 

o Een school waar je veel kunt leren. 

 

Sollicitatieprocedure 

Reacties met motivatie en CV kunt u t/m 17 januari 2020 via e-mail richten 

c.derek@spon.nu onder vermelding van het referentienummer 2019.?. 

De sollicitatiegesprekken worden gevoerd in week 4.  

 

De vacature staat in eerste instantie open voor medewerkers met een benoeming binnen 

SPON, maar externen worden nadrukkelijk ook uitgenodigd te reageren. 

 

In uw reactie in ieder geval aangeven: 

 Minimaal één relevante referentie. 

 Voor welke werktijdfactor en werkdagen u beschikbaar bent. 

 Per wanneer u beschikbaar bent. 

 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van De Rotonde, Cindy de 

Rek; via e-mail c.derek@spon.nu of telefonisch via 0183-620456 of 06-83251338. 

Ook de algemene functiebeschrijving, inclusief de competenties (bekwaamheidseisen) is 

bij ons op te vragen. 

 

SPON in het kort 

SPON biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een specifieke 

onderwijs- en ondersteuningsvraag. Denk daarbij aan een (lichte) verstandelijke, sociaal-

emotionele, lichamelijke of meervoudige beperking of langdurig ziekte. We streven naar 

een vertrouwde en prettige omgeving waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Zo willen we iedere leerling voorbereiden op een overstap naar vervolgonderwijs, een 

plaats op de arbeidsmarkt of dagbesteding. Ons doel is een zo zelfstandig mogelijke 

deelname aan onze complexe maatschappij. 

We hebben vier soorten scholen om dit te bereiken:  

- scholen voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) 

- scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) 

- een school voor Praktijkonderwijs (PRO) met twee vestigingen 

- een school voor VMBO 

Meer informatie over SPON en de scholen kunt u vinden op www.spon.nu. 

 

mailto:c.derek@spon.nu
http://www.spon.nu/

