
 De kinderen en collega’s van SBO Beatrix de Burcht 
 zoeken een juf of meester met lef en lol  in het werk  met 
 kinderen die meer vragen dan het gewone! 

 Situatie- en profielschets 
 Beatrix de Burcht is een school voor gespecialiseerd onderwijs. Kinderen met leer- en 
 gedragsproblemen van 4-12 jaar komen bij ons om (weer) tot leren te komen. En weer 
 stevig in hun schoenen te staan. Kinderen leren zo min mogelijk alleen, maar in groepen. 
 Vanwege langdurige ziekte en een stukje openstaande formatie, zoeken wij een leerkracht 
 voor een bovenbouwgroep. De groep die een leerkracht zoekt, is een groep waar veel 
 geleerd wordt door te doen, Levend Leren noemen wij dat. Het is een kleine groep van 11 
 vaste leerlingen. Twee dagen per week zijn er gastleerlingen uit het reguliere onderwijs 
 die meedoen aan het onderwijs. Bekijk  hier  onze schoolvideo. 

 We zoeken mensen die met een open blik naar kinderen en onderwijs kijken. 
 Die vanuit echte aandacht onderwijsplannen kunnen maken, waar dat kan 
 samen met de kinderen. Die een uitdaging aan durven gaan en er lol in hebben 
 om buiten de lijntjes te kleuren. Vanuit het vertrouwen dat je samenwerkt in 
 en met een team dat er SAMEN voor gaat. 

 Er is ruimte voor 5 dagen werk bij ons. Een deel ervan is ook mogelijk. Wij zijn een school 
 waar met elkaar open het gesprek gevoerd wordt. Dus we kijken met elkaar hoe werk ook 
 passend kan zijn bij de persoonlijke situatie van een sollicitant. 

 Het is voldoende om een PABO-diploma te hebben. Enige ervaring met werken in het 
 onderwijs kan helpen, maar is geen voorwaarde. Als de basishouding maar positief is! 

 Procedure 
 Bel gerust voor meer informatie met directeur Annette Verdoorn (0183 699331 
 op ma, woe of do). 

 Stuur bij interesse via een mail je motivatie met CV naar 
 annette.verdoorn@stichting-logos.nl 

 Reageer  uiterlijk woensdag 28 september  . We maken passende afspraken voor een 
 kennismakingsgesprek en de verdere procedure. 

 Werving en selectie 
 Het is mogelijk een vaste benoeming te krijgen. Die is niet perse schoolgebonden, maar er 
 is altijd plaats binnen de invalpool van de 16 scholen die vallen onder LOGOS. 

 Gorinchem, 24 augustus 2022 

https://drive.google.com/file/d/11_YHJEd7Sl0VaMlF458Vw5Tu1YbNJQlN/view?usp=sharing
mailto:annette.verdoorn@stichting-logos.nl

