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

een enthousiaste groepsleerkracht 
(0,8-1,0 fte)
inzetbaar binnen het so en/of vso
 

Functie 
Vanuit enthousiasme en bevlogenheid ben je in staat leerlingen te motiveren. Door betrokkenheid en aandacht 
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
• je bent in staat structuur te bieden en te differentiëren in de klas
• je wilt deel uitmaken van een lerende organisatie (samen werken en samen leren)
• je hebt een reflecterende en onderzoekende houding 
• in het bezit van een pabo-diploma 

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 rekening houdt met individuele wensen t.a.v. taakomvang, werkdagen 
 en voorkeur voor bepaalde (leeftijd)groepen.

Over De Klimopschool
De Klimopschool is een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs aan kinderen die zeer moeilijk leren (zml). 
Binnen de school is een afdeling speciaal onderwijs (so) voor 4-12 jaar en een afdeling voortgezet speciaal onder-
wijs (vso) voor 12-19 jaar. We zijn de eerste “Geef me de 5” school in Nederland. Werkend vanuit deze visie zijn 
wij een school met structuur en duidelijkheid. We zijn een kleine, overzichtelijke en warme school op een mooie 
locatie, speciaal ingericht voor leerlingen die zeer moeilijk leren. Een school waar kinderen zichzelf mogen zijn en 
waar aandacht is voor kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften die net dat beetje meer nodig hebben. 
Van onze medewerkers verwachten we dat ze affiniteit hebben met de doelgroep en dat ze door professioneel te 
handelen elke dag weer het verschil willen maken voor ieder kind. 

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 uiterlijk 14 januari 2023 mailen naar vacature@stichtingelan.nl.

solliciteer

Kijk voor meer informatie op onze website en op de website van De Klimopschool. 
Klik hier voor onze kennismakingsvideo’s speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

https://werkenbijelan.nl/vacatures/#solliciteer
http://www.werkenbijstichtingelan.nl
https://www.klimopschool.net/
https://www.youtube.com/watch?v=udhx1XJFvsk
https://www.youtube.com/watch?v=udhx1XJFvsk
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FViNYolIlokw&data=05%7C01%7Cm.lugtenberg%40klimopschool.net%7C98549bc36d58402b461708dae3271789%7Ced5e6cbc5694467faf0db81c27ee6808%7C0%7C0%7C638072054282678251%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BHuW1oOWgyxS6ia%2FOTXQ%2FRlzJV1wQSh%2FNfUUnBu%2BtfM%3D&reserved=0

