
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Margaretha Hardenbergschool biedt plaats aan 118 leerlingen, verdeeld over 10 groepen. Het 
gaat hier om kinderen met een ontwikkelingsachterstand; zeer moeilijk lerende kinderen, veelal met 
bijkomende beperkingen , die baat hebben bij een passend (ortho)pedagogisch- en orthodidactisch 
aanbod. Er werken 39 medewerkers. 
Het is een regioschool voor speciaal onderwijs (ZML) voor zeer moeilijk lerende kinderen met een 
SO- en een VSO afdeling.  
In verband met de inrichting van een nieuwe groep: een onderwijs-zorggroep  
(voor leerlingen lerend in profiel 1 en 2)      per 1-6-2018  

zoeken wij een : 
 

Gespecialiseerde groepsleerkracht  (wtf 1,0)    (m/v) 

SO-afdeling  

(interne en externe vacature) 

 

De collega die wij zoeken,  

 beschikt over ruime ervaring, kennis en inzicht t.a.v. leerlingen met een verstandelijke 

beperking en sociaal-emotionele problemen;  
 ziet het als een uitdaging om te werken met deze doelgroep leerlingen; 

 weet een goed pedagogisch klimaat te creëren, kan leerlingen motiveren en begeleiding 
bieden bij sociaal-emotionele of gedragsproblemen; 

 ziet het als een uitdaging om mee te werken aan de schoolvisie (Meervoudige Intelligentie en 

mediërend leren) en de vertaling hiervan in de dagelijkse praktijk; 
 kan systematisch reflecteren op het eigen onderwijsgedrag, ook in de omgang met 

problematische situaties met leerlingen of ouders/ verzorgers; 
 heeft aantoonbare ervaring met het werken met leerlingen met een (gedrags)stoornis 

en beschikt over aantoonbare kennis van specifieke handicaps, stoornissen; 

 beschikt over het vermogen om zich te verplaatsen in leefsituaties van leerlingen met 
specifieke soorten van problematiek; 

 heeft  ervaring en/of affiniteit in het werken met deze ZML doelgroep; 

 is gericht op samenwerking met ketenpartners; 
 heeft kennis van specifieke praktische en technische vaardigheden; 

 is stressbestendig, kan conflicten hanteren en is consequent in aanpak; 
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 heeft inzicht in interactieprocessen; 

 kan open communiceren en heeft het vermogen om ervaring en deskundigheid te delen met 
collega’s; 

 draagt het Openbaar onderwijs een warm hart toe.  

 

Functieomschrijving 
 het geven van onderwijs, inclusief de daaruit voortvloeiende werkzaamheden; 

 het opstellen van  groepsplannen, OPP’s (ontwikkelingsperspectiefplan) en  speciale plannen 
van aanpak;  

 aanpassen van bestaande onderwijsleermiddelen; 
 het onderhouden van kontakten met collega’s van de school, ouders/ verzorgers en externe 

begeleiders en ketenpartners; 

 het deelnemen aan scholing en bijscholingscursussen; 
 het verrichten van overige werkzaamheden t.b.v. de goede gang van zaken aan de school, de 

zogenaamde schooltaken. 

 

     De functie-eisen 

 de vereiste onderwijsbevoegdheden; 

 voldoen aan competentieprofiel leerkracht speciaal onderwijs scholengroep Opron; 
 het diploma “speciaal onderwijs” of Masteropleiding EN (Educational Needs)  en de bereidheid 

verdere specialisaties te doen. 

 

     Salaris: De salariëring is conform de rechtspositie WPO/WEC. 

                  Bezoldiging zal plaatsvinden in schaal LB. 

 

Voor nadere inlichtingen: 

Dhr. J. Olijve (directeur),  0598-698000 (school) of 0598-614666 (privé) 

Email: directie@mhschool.nl  

Website school: www.mhschool.nl  

Of: J. Kuitert (teamleider SO), 0598-628058 (school)  

Email: teamleider-so@mhschool.nl  

Sollicitatiebrieven kunnen t/m 19 april 2018 per mail gestuurd worden naar Bestuurskantoor van 

Scholengroep OPRON, info@opron.nl. 

 
De 1e ronde sollicitatiegesprekken zijn gepland op: maandag 23 april 2018 
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