
 

Respect – Veiligheid - Verantwoordelijkheid 

    
Vacature leerkracht speciaal (basis) onderwijs (0,8-1,0 fte / 4 of 5 dagen) 

 

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan binnen het ‘speciaal 

basis onderwijs’? 

Wil jij werken met de leukste leerlingen van Noord Nederland 

in een enthousiast en professioneel team? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Onderwijs Expertise Centrum ’t Ravelijn is een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs. Op 
onze school zitten ca 200 leerlingen, verdeeld over 15 groepen. ’t Ravelijn is gehuisvest in 
een nieuw gebouw in Steenwijk. Onze leerlingen komen uit Steenwijk en de ruim 
omliggende regio. 

Op onze school krijgen leerlingen met een ‘Toelaatbaarheidsverklaring voor Speciaal 
Onderwijs’ en ‘Speciaal Basisonderwijs’ les in samengestelde groepen. De 
onderwijsbehoeften van het kind staan hierbij centraal. Onze leerlingen hebben 
verschillende problematieken waardoor ze zijn vastgelopen in het reguliere onderwijs. Denk 
hierbij aan gedragsproblemen als gevolg van  ASS, ADHD, ODD, leerproblemen en 
combinaties hiervan.  

PBS (Positive Behavior Support) is de belangrijkste pijler binnen onze school. Wij werken 
vanuit onze basisprincipes: Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid. Goed gedrag is aan 
te leren. 

Informatie over de vacature/specifieke taken:  
- Je werkt als ‘extra leerkracht’ mee in onze school. Dit betekent dat je wordt ingezet, 

daar waar nodig. Ter vervanging van verlof of ziekte van één van de vaste 
leerkrachten of in een groep die extra ondersteuning kan gebruiken. 

- Een flexibele baan, waarin je tijd en ruimte hebt om kennis te maken met het 
speciaal onderwijs, zonder eindverantwoording te hebben over een groep. 

- Dagelijkse samenwerking met collega’s in en buiten de groepen, nauwe 
samenwerking met ouders en jeugdhulpverlening. 

- Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school, binnen de kaders van passend 
onderwijs. 

- Mee doen aan teamscholing omtrent o.a. brein, boeiend leren, 
hechtingsproblematiek en omgaan met weerstand/agressie. 

- Ondersteuning door een ervaren leerkracht binnen een leerteam met startende 
leerkrachten. 

- Mogelijkheden om door te stromen naar een vaste groep, zodra er ruimte ontstaat. 



 

Respect – Veiligheid - Verantwoordelijkheid 

 
Functie eisen: 

- Afgeronde PABO opleiding.  
- Flexibele, professionele en lerende houding. 
- Kennis van en ervaring met kinderen met psychiatrische ziektebeelden en 

leerstoornissen is gewenst. 
- Goed kunnen samenwerken en communiceren op alle niveaus. 

 
 

Voor meer informatie neem je per mail contact op met de directeur van de school:  
Connie Kok c.kok@oecravelijn.nl 
I.v.m. de zomervakantie kan het langer duren voordat er een reactie komt. Er is ook veel 
informatie te vinden op onze website: www.oecravelijn.nl  
 
 

Onderwijs Expertise Centrum maakt deel uit van Stichting Samenlevingsscholen.          
Stichting Samenlevingsscholen is ontstaan vanuit Stichting Accrete (voor protestants 
christelijk onderwijs) en Stichting Op Kop (voor openbaar onderwijs). Beide stichtingen 
hebben in verschillende kernen in Steenwijkerland en Zwartewaterland basisscholen. 
Momenteel vallen er twee scholen onder dit bestuur: Onderwijsexpertisecentrum 't Ravelijn 
in Steenwijk en Samenlevingsschool De Lisdodde in Wanneperveen. 

 
Stichting Samenlevingsscholen biedt: 

- Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO-Primair Onderwijs  
- Een tijdelijke aanstelling tot en met 31 juli 2021, omvang 0,8 – 1,0 fte, ingangsdatum 

in overleg, liefst z.s.m. 
-  

 
Je motivatiebrief met C.V.  kan je tot en met 12 augustus 2020  mailen naar 
info@oecravelijn.nl 
De gesprekken zullen plaatsvinden vanaf 17 augustus 2020. 
 

mailto:c.kok@oecravelijn.nl
http://www.oecravelijn.nl/
mailto:info@oecravelijn.nl

