
Vacature leerkracht (0,6-1,0 FTE) 
 
 
Wij zoeken een enthousiaste “lef” collega met passie voor en kennis 
van het onderwijs aan onze doelgroep die: 
 
 

 leerlingen inspireert en ondersteunt in hun weg naar zelfstandigheid 

 zowel creatief als professioneel mogelijkheden voor leerlingen creëert   

 samenwerkt in een multidisciplinair team, met diverse ketenpartners 

 bereid is om van en met elkaar te leren 
 
 
Wat verwachten wij van jou? 

 een afgeronde PABO opleiding 

 een opleiding gericht op het speciaal onderwijs is een pré 

(bereidheid tot het volgen is een vereiste) 

 affiniteit en ervaring met onze doelgroep 

 dat je met zorg, verantwoordelijkheid, humor en duidelijkheid kwalitatief hoog onderwijs 

geeft aan een groep leerlingen met complexe hulpvragen 

 

 

Wat bieden wij? 

       Een baan bij de allerleukste VSO school van Nederland en daarnaast : 

 beloning en inschaling conform cao Primair Onderwijs (PO) 

 studie- en professionaliseringsmogelijkheden 

 een baan waar iedere dag weer anders is 

 een prettige werksfeer, binnen een enthousiast samenwerkend team. 

 

Aventurijn is een jonge, moderne school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs.  
 
De leerling populatie is breed en divers, van ernstig meervoudig beperkt (EMB) tot licht verstandelijk 
beperkt met moeilijk verstaanbaar gedrag. De leerlingen zijn tussen 12 en 20 jaar oud.                                                                   
De school bestaat uit ongeveer 65 medewerkers en 175 leerlingen verdeeld over 17 groepen.  
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen  
werken wij uitstroomgericht en in 4 onderwijsunits.  
Aventurijn heeft een gezellig en enthousiast schoolteam dat samenwerken, ontwikkelen en 
professionaliseren  belangrijk vindt.  

 

Je kunt je belangstelling tot maandag 10 mei as. kenbaar maken door een sollicitatiebrief met CV  
te sturen aan secretariaat.aventurijn@almere-speciaal.nl  De gesprekken zullen plaats vinden op 
woensdagmiddag 12 mei as.  

 
Inlichtingen over Aventurijn en de vacature worden graag verstrekt door:  
P. (Patricia) Duijn, lid directieteam,  p.duijn@almere-speciaal.nl  T 06-81075851M. (Michel) 
Verbruggen, lid directieteam,  m.verbruggen@almere-speciaal.nl 06-39007775 
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