
Werken op een school waar je écht het verschil kunt maken? Waarin samenwerken 

en vooruitgang voorop staat,  in een team van betrokken collega’s?  

Op een school waar ieder kind trots mag zijn op zichzelf! 

 
Wij zoeken een enthousiaste leerkracht 
per december 2022 ( eerder kan ook)  

                                                                         (0,5- 1,0 FTE) 
 
 

SBO Het Avontuur is een school voor kinderen met speciale behoeften op didactisch en pedagogisch gebied. Het  is 

een interconfessionele buurtschool, midden in de Haagse wijk Leidschenveen-Ypenburg.  

Wij staan voor een veilige leeromgeving voor alle kinderen bij ons op school, waarin de kinderen met plezier naar 
school gaan. Dat doen we door af te stemmen op de mogelijkheden, kwaliteiten- en onderwijsbehoeften van het kind. 
We hebben een sterk pedagogisch klimaat, met een duidelijke rode draad waarin gewerkt wordt met PBS.   
  
We bieden kinderen de kans zich naar eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Ieder kind heeft behoefte aan autonomie, 

relatie en competentie. Deze basisbehoeften zijn voorwaarden voor het kind om zich te ontwikkelen en zijn tevens 

onze doelstellingen. In december 2019 is de onderwijsinspectie bij ons op school geweest en heeft ons op ALLE 

indicatoren als GOED beoordeeld. 

 
    ‘TROTS OP WIE IK BEN EN HOE IK MIJ ONTWIKKEL’  
  
Wij zoeken een nieuwe collega die: 

- álle kinderen als speciaal ziet 

- verschillen ziet als kans 

- aandacht heeft voor anders leren 

- enthousiast, energievol en initiatiefrijk is 

- kinderen wil zien als eigenaar van hun eigen leerproces en vanuit die keuze het oordeel    

- van leerlingen en ouders serieus neemt 

- open staat voor nieuwe ideeën 

- flexibel is 

- gericht is op leren en open staat voor feedback 

- in een team wil samenwerken 

- in staat is om een veilig klimaat te scheppen, waarbinnen de leerlingen en de ouders zich betrokken, 

gewaardeerd en gestimuleerd voelen. 

 

Wat hebben wij te bieden: 

- een uitdagende baan 

- mogelijkheden jezelf te ontwikkelen 

- functie LC 

- een fijn en enthousiast team 

- een school met een sterk pedagogisch klimaat (PBS) 

- een fulltime baan of minimaal 3 dagen 

 
Informatie en sollicitatie 

Wil je een dagje komen kijken of meedraaien, dan ben je van harte welkom. 

Wij kijken uit naar je reactie en ontvangen graag je sollicitatie met CV. Je kunt dit mailen naar 

wtimmer@sbohetavontuur.nl. Geschikte kandidaten die snel reageren, worden direct opgeroepen voor een gesprek.  

Voor meer informatie over onze school en/of de functie dan kan er contact opnemen worden                                      

met Wilma Timmer (directeur) of Mariska van Oosten (adjunct) : 015-2579022 of 06-15146415 
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