
 Ben jij een enthousiaste, inspirerende en 
 onderzoekende collega? 

 Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? 
 Dan zijn wij op zoek naar jou! Kom eens 
 kennismaken met onze school! 

 Bij SBO Het Spectrum zijn wij op zoek naar een 
 Leerkracht 
 Dienstverband  : Tijdelijk, met uitzicht op vast  |  FTE:  in overleg  |  Startdatum  : In overleg: je kunt  direct 
 starten, maar starten na de zomer behoort ook tot de mogelijkheden. 

 Het Spectrum  is een kleine, warme SBO-school met twee  vestigingen. De vestiging op IJburg heeft vier 
 groepen. In elke groep zitten maximaal 15 leerlingen. 

 Op Het Spectrum  hechten we veel waarde aan een veilige  leeromgeving met veel rust en structuur waarin 
 alle leerlingen tot leren uitgedaagd worden. Om de basis voor de veilige leeromgeving stevig 
 neer te zetten, zijn we in januari van dit jaar begonnen met Positive Behavior Support (PBS). De 
 waarden die we met elkaar bepaald hebben, zijn: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Plezier is 
 de overkoepelende paraplu die het hele onderwijs op IJburg omvat. De komende jaren zal dit met het 
 team verder worden uitgebreid en verdiept. 
 Daarnaast zijn wij bezig om ons op didactisch vlak verder te ontwikkelen, voornamelijk op het gebied 
 van wereldoriëntatie. Kortom; Het Spectrum IJburg is een school in beweging! 

 Functie: 
 Het Spectrum  is op zoek naar een leerkracht. Hierbij  zijn wij flexibel in de mogelijkheden. In overleg 
 kunnen wij het volgende bespreken: 
 ✓ De startdatum 
 ✓ Het aantal FTE 
 ✓ De werkdagen 
 ✓ De invulling van de functie. Te denken valt aan groepsleerkracht, ambulante leerkracht of een 

 combinatie van deze twee functies en de voorkeur voor middenbouw of bovenbouw. 



 Overige info 
 Wij zoeken iemand die: 
 ★ affiniteit heeft met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften; 
 ★ oog heeft voor het creëren van een goed klassenklimaat; 
 ★ goed kan communiceren met kinderen, ouders en collega’s; 
 ★ houdt van uitdagingen; 
 ★ beschikt over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen. 

 Website school  :  www.sbospectrum.nl 
 Website STAIJ  :  www.staij.nl 

 Omdat wij een school zijn met een leerlingenpopulatie die een grotere kans heeft op achterstanden, 
 ontvangen alle teamleden dit schooljaar en volgend schooljaar een extra bijdrage bovenop het gewone 
 salaris. 

 Daarnaast biedt de gemeente Amsterdam extra reiskostenvergoeding en voorrang bij een huurwoning. 

 Spreekt dit alles je aan? Stuur ons dan per mail je brief met CV t.a.v Edith du Fijan: 
 e.dufijan@sbospectrum.nl 

 Voor meer informatie  kun je contact opnemen met de  school op nummer 020-6924658. 
 Je kunt dan vragen naar Jaap Pasmans (locatieleider) en/of Edith du Fijan (directeur). 

http://www.staij.nl/

