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Wie gaat deze leuke uitdaging met ons aan? 
Elan Primair in Huizen is op zoek naar een

Groepsleerkracht/Coach 
Wil jij werken in een leuk, klein team?
Wil jij lesgevende taken combineren met het coachen van collega’s/leerlingen?
Wil jij meedenken over het verder ontwikkelen van onze school?

Functie
Vanuit enthousiasme en bevlogenheid ben je in staat leerlingen te motiveren. Door het bieden van structuur, 
zorg jij dat kinderen tot leren komen en zich ontwikkelen tot een zelfstandig individu. Met jouw ervaring voor 
de groep, vind je het leuk om het lesgeven te combineren met het coachen van collega’s. Je werkt daarbij 
nauw samen met het MT en ziet wat er nodig is om jouw collega een volgende stap te laten zetten.

Over Elan Primair 
Elan Primair is een school voor speciaal onderwijs (groep 3 t/m 8) voor leerlingen met een autisme spectrum 
stoornis (ASS). Hoewel het onderwijs valt onder het speciaal onderwijs, hebben wij een regulier onderwijsaan-
bod. Onze leerlingen zijn allemaal in staat om te leren, maar hebben jou als leerkracht nodig om zich begrepen 
te voelen. Daarvoor maken wij gebruik van de aanpak ‘Geef me de 5’, die is gericht op sociale en communica-
tieve vaardigheden. We creëren een omgeving met veel structuur en veiligheid, zodat leerlingen zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. 

Wat vragen we?
• bevlogenheid en interesse in de doelgroep
• in staat structuur te bieden en te differentiëren in de klas 
• actief meedoen in een lerende organisatie (samen werken en samen leren) 
• een reflecterende en onderzoekende houding 
• in het bezit van een pabo-diploma of studerend hiervoor

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

Informatie en solliciteren
Als je vragen hebt, neem dan contact op met  Rosa Boog, directeur Elan Primair 035 – 800 10 10   
of r.boog@elanprimair.nl. Meer informatie vind je op werkenbijelan.nl en elanprimair.nl.

solliciteer

Elan Primair maakt deel uit van stichting Elan. De stichting bestaat uit acht scholen voor speciaal basisonder-
wijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, een regionale tussenvoorziening en een expertisecentrum in de regio 
Gooi en omstreken. 

https://werkenbijstichtingelan.nl/
https://www.elanprimair.nl/
https://werkenbijelan.nl/vacatures/#solliciteer

