
Zie jij kansen en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?
De Indon (sbo) zoekt een enthousiaste   

Groepsleerkracht voor de structuurgroep (0,6-1,0 fte)
 
Wil jij werken in een professioneel, enthousiast en gemotiveerd team?
Heb jij een groot hart voor kinderen en lukt het jou om hen te motiveren en tot leren te krijgen?
Kun jij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze school?
Dan zoeken we jou!

Functie 
SBO De Indon is op zoek naar een bevlogen leerkracht voor een nieuw te starten structuurgroep. Een leerkracht 
die het team komt versterken met kennis, ervaring en enthousiasme. Het verschil maken voor ieder kind waarvoor 
het verschil nog niet is gemaakt, is een belangrijk uitgangspunt binnen het gespecialiseerd onderwijs van stichting 
Elan. Als leerkracht van de structuurgroep ben je in staat om door het bieden van structuur en differentiatie de 
kinderen weer tot leren en ontwikkeling te laten komen. De driehoek -ouder-kind-school- is voor jou als leerkracht 
van de structuurgroep vanzelfsprekend om uitstekend onderwijs te kunnen bieden. De leerlingen (8-10 jaar) 
die starten in de structuurgroep hebben behoefte aan het onderwijsaanbod van het sbo, in een setting waarin 
structuur en duidelijkheid de boventoon voeren. Als teamlid ben je proactief, doelgericht, verantwoordelijk, een 
uitstekende teamspeler en functioneer je graag in een professionele leergemeenschap.
De structuurgroep gaat bij voorkeur van start in het voorjaar 2023 en uiterlijk begin schooljaar 2023-2024. 

Over De Indon
De Indon is een school voor speciaal basisonderwijs in Bussum. Wij zijn een kleine buurtschool met 6 groepen en 
een enthousiast team. De Indon is een PBS school. Dat betekent dat het team zich actief richt op het werken aan 
een duurzaam positief schoolklimaat, waardoor er een veilige omgeving is waarin kinderen zich kunnen ontwik-
kelen. Op De Indon werken we samen aan uitstekend onderwijs, staan ritme, regelmaat en rust centraal en is een 
doorgaande lijn vanzelfsprekend. Denken in kansen en zoeken naar mogelijkheden is wat het onderwijs kenmerkt. 
Het team van De Indon is erop gericht om elke dag opnieuw het verschil te maken en werkt hiervoor samen als 
professionele leergemeenschap.  

Wat vragen wij van jou?  
• je hebt interesse in de doelgroep en affiniteit met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
•  je hebt ervaring in het werken binnen het gespecialiseerd onderwijs. Mocht dit niet zo zijn, maar zie je wel  
 kansen, voel je dan vrij om te reageren. 
•  je bent in staat om structuur te bieden en te differentiëren in de klas
•  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 
•  werken 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 
 
Informatie en solliciteren:
Startdatum en aanstellingsomvang zijn bespreekbaar. Als je vragen hebt, neem dan contact op met Pauline van 
der Veen, directeur van De Indon, 035 691 73 85 of mail naar p.vanderveen@indon.nl. Meteen solliciteren kan 
natuurlijk ook. Meer informatie vind je op www.werkenbijelan.nl of www.indon.nl.  

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