
 
Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden is per direct voor SBO 
De Springplank (Pachtersdreef 3, 2542 XH, Den Haag) op zoek naar:  
 

Een GROEPSLEERKRACHT voor de Joki-groep (LB) 
(WTF 0,3685: dinsdag en woensdag) 

 
De Springplank is een protestants-christelijke school voor speciaal basisonderwijs in 
Den Haag Zuidwest met 153 leerlingen. Vanuit onze kernwaardes: Plezier, Leren, 
Uniek en Samen (PLUS) werken we als een professionele leergemeenschap. We 
zetten ons in om kinderen het vertrouwen in eigen kunnen (terug) te geven zodat zij 
het leerproces durven te vervolgen. We zijn een enthousiast team dat elke dag 
opnieuw het beste uit onze kinderen haalt.  
 
Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij: 

 kennis heeft van de ontwikkeling van het jonge kind 

 ervaring heeft als groepsleerkracht 1 en 2 

 onze kernwaardes en visie onderschrijft 

 een goede band met leerlingen opbouwt om ze tot leren te brengen 

 lessen kan afstemmen op de behoeftes van onze leerlingen 

 zich actief in wil zetten voor het team en de school 

 de opleiding master SEN (het jonge kind) heeft gevolgd of bereid is die te volgen 

 beschikt over de vereiste bevoegdheden  

 een positief christelijke levensovertuiging heeft 
 
Voor inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met de heer R.P. Heijstek, 
directeur.  tel. school 070-3670714 
 
 e-mail school   info@sbodespringplank.nl 

 
Uw sollicitatie kunt u per mail richten aan de directeur van de school.  Meer 
informatie over de school kunt u vinden op onze website. 
 

www.sbodespringplank.nl  
 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 
 

mailto:info@sbodespringplank.nl
http://www.sbodespringplank.nl/


 
 
Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden is per direct voor SBO 
De Springplank (Pachtersdreef 3, 2542 XH, Den Haag) op zoek naar:  
 

Een GROEPSLEERKRACHT voor een middenbouwgroep (LB) 
Fulltime of parttime 

 
De Springplank is een protestants-christelijke school voor speciaal basisonderwijs in 
Den Haag Zuidwest met 153 leerlingen. Vanuit onze kernwaardes: Plezier, Leren, 
Uniek en Samen (PLUS) werken we als een professionele leergemeenschap. We 
zetten ons in om kinderen het vertrouwen in eigen kunnen (terug) te geven zodat zij 
het leerproces durven te vervolgen. We zijn een enthousiast team dat elke dag 
opnieuw het beste uit onze kinderen haalt.  
 
Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij: 

 onze kernwaardes en visie onderschrijft 

 een goede band met leerlingen opbouwt om ze tot leren te brengen 

 lessen kan afstemmen op de behoeftes van onze leerlingen 

 de opleiding master SEN heeft gevolgd of bereid is die te volgen 

 zich actief in wil zetten voor het team en de school 

 beschikt over de vereiste bevoegdheden  

 een positief christelijke levensovertuiging heeft 
 
Voor inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met de heer R.P. Heijstek, 
directeur.  tel. school 070-3670714 
 
 e-mail school   info@sbodespringplank.nl 

 
Uw sollicitatie kunt u per mail richten aan de directeur van de school.  Meer 
informatie over de school kunt u vinden op onze website. 
 

www.sbodespringplank.nl  
 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden is per direct voor SBO 
De Springplank (Pachtersdreef 3, 2542 XH, Den Haag) op zoek naar:  
 

Een Remedial Teacher  
(WTF 0,4210) 

 
De Springplank is een protestants-christelijke school voor speciaal basisonderwijs in 
Den Haag Zuidwest met 153 leerlingen. Vanuit onze kernwaardes: Plezier, Leren, 
Uniek en Samen (PLUS) werken we als een professionele leergemeenschap. We 
zetten ons in om kinderen het vertrouwen in eigen kunnen (terug) te geven zodat zij 
het leerproces durven te vervolgen. We zijn een enthousiast team dat elke dag 
opnieuw het beste uit onze kinderen haalt.  
 
Onze nieuwe Remedial Teacher: 
beschikt over een onderwijsbevoegdheid; 
heeft een post-HBO/Master opleiding (leerlingenzorg) succesvol afgerond; 
is specialist op het gebied van taal en lezen en werkt met remediërende programma’s; 
is dyslexie expert en gebruikt actief de leesinterventies; 
heeft kennis van de diverse leer- en hulpmiddelen en verschillende leerstrategieën. 
 
De remedial teacher: 
maakt integraal deel uit van het team; 
werkt goed samen met de diverse disciplines in de school;  
ondersteunt leerkrachten actief in handelen en adviezen. 
 
Wil jij werken in een uitdagende omgeving, waar ruimte is voor eigen inbreng en 
ontwikkeling, mail dan z.s.m. jouw sollicitatiebrief info@sbodespringplank.nl 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je nog wat extra informatie, kijk dan op de 
website  www.sbodespringplank.nl of neem dan contact op met de heer R.P. Heijstek, 
directeur.  tel. school 070-3670714 
 

 
 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 
 

mailto:info@sbodespringplank.nl
http://www.sbodespringplank.nl/

