
Stichting ELAN bestaat uit acht scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal onder-
wijs (so/vso) in de regio Gooi en Omstreken. Voor De Indon (sbo) zoeken wij per direct  

een enthousiaste groepsleerkracht (0,6 – 1,0 fte) 
deels regulier, deels vervanging vanaf 24 oktober 2022
 
Functie 
Vanuit enthousiasme en bevlogenheid ben je in staat leerlingen te motiveren. Door betrokkenheid en aan-
dacht laat je leerlingen groeien, krijgen ze zelfvertrouwen en help je ze op weg naar zelfstandigheid.
Je kunt zelfstandig werken en denkt in mogelijkheden. Je bent open en toegankelijk voor leerlingen, ouders 
en collega’s. Je bent flexibel en kunt op een adequate manier omgaan met complexe situaties. Je vindt het 
leuk om in een organisatie te werken waar ‘elke dag een beetje beter’ voorop staat.

Wat vragen we? 
• affiniteit met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
• in staat structuur te bieden en te differentiëren in de klas
• je wilt deel uitmaken van een lerende organisatie (samen werken en samen leren)
• een reflecterende en onderzoekende houding 
• in het bezit van een pabo-diploma; bijna of recent afgestudeerde kandidaten nodigen we ook 
 nadrukkelijk uit om te reageren

Wat bieden we?
• een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
• Salarisschaal LC volgens de CAO/PO met doorgroeimogelijkheden naar LD
• goede begeleiding en scholingsmogelijkheden
• collegiale, enthousiaste en professionele collega’s, die vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid  
 met passie en inzet werken
• ervaring opdoen in een multidisciplinair team
• Elan is een flexibele werkgever die o.a. rekening houdt met individuele wensen t.a.v. taakomvang, werkdagen
 en voorkeur voor bepaalde (leeftijd)groepen

Over De Indon
De Indon is een kleine school voor speciaal basisonderwijs voor groep 3 t/m 8 in Bussum. 
Op onze school werken we met Positive Behavior Support (PBS). Deze aanpak richt zich op het werken aan 
een duurzaam positief schoolklimaat met als doel een veilige omgeving te creëren waarin sociaal gedrag 
van leerlingen toeneemt en gedragsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen.
De kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en veiligheid zijn vertaald in gedragsregels, die zichtbaar zijn 
door de hele school. Het multidisciplinaire team van De Indon spreekt één taal: duidelijk en positief. 
 
Informatie en solliciteren:
Als je vragen hebt, neem dan contact op met Karin Gebuis, HR-manager, tel: 035 - 685 28 47.  
Je cv kun je met een korte motivatie zsm mailen naar vacature@stichtingelan.nl.

solliciteer

Kijk voor meer informatie op onze website en op de website van De Indon. 

werkenbi j s t i cht inge lan .n l

https://werkenbijstichtingelan.nl/vacatures/#solliciteer

