
De Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) verzorgt primair onderwijs op
14 scholen (13 regulier Primair Onderwijs, 1 Speciaal Basisonderwijs). Circa 275 medewerkers
zetten zich dagelijks in om een bijdrage te leveren aan een ononderbroken ontwikkeling van 2167
kinderen. Wij laten ons leiden door onze SPOLT-kernwaarden inspireren, verbinden en
ondernemen.

SPOLT en het team van SBO Op de tump zijn op zoek naar een enthousiaste,
positieve en ondernemende leerkracht voor 0,6000 of 0,8000 fte

SBO Op de tump is een school voor speciaal basisonderwijs. Wij verzorgen het onderwijs aan ruim 125
leerlingen in 9 groepen in de regio Leudal en Thornerkwartier. Op onze school word je gezien, mag je
jezelf zijn en helpen we je op weg naar een volgende stap in je ontwikkeling. Dit geldt niet alleen voor
de kinderen maar ook voor onze medewerkers.

Ben jij een leerkracht die:
- Op zoek is naar een uitdagende baan waarbij geen dag hetzelfde is.
- Affiniteit heeft met het speciaal basisonderwijs en met hart en passie wil werken voor een

speciale doelgroep leerlingen.
- Onze visie op het kijken naar en lesgeven aan onze leerlingen deelt en actief uitdraagt.
- Uitdaging zoekt en ziet in het afstemmen van het orthopedagogische en orthodidactische

handelen op onze school.
- Het traditionele methodische werken los durft te laten en vanuit een onderzoekende,

inspirerende houding het onderwijs steeds meer praktisch en thematisch kan aanbieden.
- Hierbij oog heeft voor alle talenten van de leerlingen en deze kan stimuleren in de dagelijkse

praktijk, waarbij creativiteit, K&C en W&T belangrijk zijn (digitalisering speelt hierbij een steeds
grotere rol).

- Een open, professionele, ondernemende en lerende houding heeft en zijn talenten durft in te
zetten.

- Verbinding zoekt met ouders en de maatschappij en dit weet te vertalen naar het
onderwijsaanbod.

- In verbinding met het team de schoolontwikkeling, zoals omschreven in ons schoolplan en
jaarplan, op een enthousiaste, ondernemende en inspirerende wijze verder wil ontwikkelen en
vormgeven.

- Open staat voor onderwijsvernieuwingen en samenwerking met andere partners binnen
passend onderwijs.

Solliciteer dan naar deze baan op een fijne school die je kansen biedt om te ontwikkelen
en te groeien.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: Kirsten Belt, directeur SBO
Op de tump (06-57720881) of Mariëlle Stroeks, teamleider SBO Op de tump (06-34853347).

Belangstelling? Stuur jouw motivatie en CV per omgaande naar sollicitatie@spolt.nl.
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