
 

 

Leerkracht  

SBO De Schans  
0,6 – 24 UREN PER WEEK  

We zoeken een leerkracht voor groep F. De kinderen in deze groep hebben 

problemen op het gebied van gedrag (ASS). De leeftijd van de kinderen is 

9, 10 en 11 jaar. Deze kinderen hebben duidelijkheid, structuur en 

voorspelbaarheid nodig.  

 

SBO De Schans 

SBO De Schans (speciaal basisonderwijs) en De Regenboog (regulier 

basisonderwijs) zijn gevestigd in Boulevard Hazenkamp, een 

multifunctioneel centrum in de wijk Hazenkamp in Blerick. 

Bij SBO De Schans verzorgen we onderwijs op maat aan kinderen die zeer 

speciale ondersteuning nodig hebben. Onze leerlingen hebben primair te 

maken met leerproblemen, waarbij een aantal van onze leerlingen 

daarnaast ook te maken heeft met verstandelijke beperkingen en/of 

gedragsproblematieken. We passen het aanbod van de leerstof daarom aan 

en we werken met kleine groepen. De kinderen zitten in een mentorgroep 

en krijgen daarnaast vier dagen rekenen, spelling en lezen op niveau in 

vakgroepen. Alle groepen werken vanuit rust in een gestructureerde 

omgeving. Alle leerkrachten kennen de leerlijnen en bewegend leren is 

nadrukkelijk geïntegreerd in de lessen. Wereldoriëntatie bieden we 

betekenisvol en thematisch aan vanuit de kerndoelen. Middels 

kindgesprekken worden kinderen steeds meer eigenaar van hun 

ontwikkeling. Wij zijn een PBS school (positive behaviour support). Werken 

aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in een veilige 

schoolomgeving staat bij ons hoog in het vaandel. 

Werken bij Kerobei 

Ruimte voor ontwikkeling 
 

Gun jij jezelf ook meer ruimte?  

Om je te ontwikkelen, 

eigenaarschap te nemen en dat ook 

aan de leerlingen mee te geven?  

Geweldig! Dan pas jij absoluut bij 

Kerobei!  
 

Een basisschool van Kerobei is een 

gemeenschap van mensen die 

aandacht aan elkaar schenken, 

vragen kunnen stellen, elkaar 

vertrouwen, elkaar begrijpen en om 

elkaar geven. Het is een plaats waar 

mensen aangenaam en waardig 

kunnen leven en waar iedereen zich 

kan ontplooien.  

Kerobei is een stichting voor primair 

onderwijs met 18 scholen in Baarlo, 

Beesel, Belfeld, (Hout-) Blerick, 

Maasbree, Reuver, Steyl en Tegelen. 

Het is onze amibtie dat ieder kind 

graag naar school gaat en dat ieder 

kind zich optimaal kan ontwikkelen. 
 

 



 

 

 

Wat breng jij als nieuwe collega mee? 

Je bent een bevlogen leerkracht die flexibel kan aansluiten bij de 

persoonlijke ontwikkelbehoefte van het kind. Je handelt vanuit rust en 

structuur. Je bent in staat om emotioneel neutraal te reageren en je kunt 

onderscheid maken tussen gedrag en persoon. Je bent in staat om routines 

en structuur aan te brengen en te verweven in de dagdagelijkse praktijk. 

Dat vraagt om een goede afstemming, goed klassenmanagement en 

leerkrachthandelen. Je bent in staat om preventief in te spelen op 

aanstaande veranderingen en je kunt de leerlingen hier tijdig en concreet 

op voorbereiden. Je bent een leerkracht die consequent handelt; zeggen 

wat je doet en doen wat je zegt. Voor deze groep is het van belang dat je 

beschikt over specifieke kennis van autisme spectrumstoornissen. Je hebt 

een goed oog en repertoire voor de kinderen met speciale 

ondersteuningsbehoeften (HGPD- denken en doen) en je past dit toe in de 

dagelijkse praktijk. En je bent een collega die affiniteit heeft met onze 

schoolpopulatie en die pedagogisch optimistisch is.  

 

Wat mag je van ons team verwachten? 

Wij zijn een open, bevlogen, hardwerkend team. Ons team is relatief klein, 

waardoor lijnen kort zijn. In ons team zit veel positiviteit en werklust vanuit 

passie en betrokkenheid. Collegiale ondersteuning is dan ook 

vanzelfsprekend. Coaching zal ook plaatsvinden. 

 

Praktische informatie 

Het betreft een tijdelijke vacature voor de periode van 1 maart tot einde 

schooljaar in een aanstelling voor 24 uren per week. De werkdagen zijn 

maandag, dinsdag, woensdag.   

 

Meer informatie over de school vind je op onze website 

www.schans.kerobei.nl. Voor vragen kun je terecht bij Marie- Louise 

Benders, teamleider onder- en middenbouw, bereikbaar via e-mail:  

marie-louise.benders@kerobei.nl  

 

Ben jij de professional die het verschil kan maken voor onze leerlingen? 

Solliciteer dan nu op deze prachtige vacature! We ontvangen je 

sollicitatiebrief en cv graag uiterlijk 1 februari op sollicitaties@kerobei.nl 

o.v.v. leerkracht basisschool De Schans.  

Werken bij Kerobei 

 

 4500 
Leerlingen  

 18 
Scholen 

 150 
Stagiaires  

 8% 
Vakantiegeld  

 6,3% 
Eindejaars 

uitkering  

 500 
Collega’s 

 

http://www.schans.kerobei.nl/

