
 

SPON (SPECIALISTEN IN PASSEND ONDERWIJS) IS EEN ONDERWIJSORGANISATIE IN 

DE REGIO DRECHTSTEDEN EN GORINCHEM MET NEGEN SCHOLEN VOOR SPECIAAL 

BASISONDERWIJS, (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS, PRAKTIJKONDERWIJS EN VMBO. 

LEERLINGEN KRIJGEN BIJ SPON SCHOLEN HET ONDERWIJS EN DE ONDERSTEUNING DIE 

PAST BIJ HUN MOGELIJKHEDEN EN BEHOEFTE. VOOR PRAKTIJKSCHOOL DE SPRONG 

ZOEKEN WE DOOR GROEI EN PENSIONERING EEN  

 

GYMDOCENT  
(WTF 1,0) 

 

De Sprong is een praktijkschool voor voortgezet onderwijs. Onze leerlingen leren vooral door te doen! 

Daarnaast is er veel aandacht voor sociale emotionele ontwikkeling, zoals zelfstandigheidsbevordering, 

weerbaarheid, omgangsvormen, doorzettingsvermogen, vergroten van zelfvertrouwen en eigenwaarde.  

 

 

De Sprong zoekt een collega die: 

 Bekwaam, bevoegd, gemotiveerd en breed inzetbaar is; 

 Aantoonbare affiniteit heeft met onze doelgroep; 

 Methodisch kan werken aan de (motorische) ontwikkeling van onze leerlingen en bewegen in kan 

zetten om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te bevorderen; 

 Bereid is actief bij te dragen aan team- en schoolactiviteiten; 

 Een prettige collega is die goed kan samenwerken; 

 Steekwoorden: een open, lerende houding, stevig in je schoenen staan, gevoel voor humor hebben, 

goed kunnen relativeren en respect hebben voor de diversiteit op onze school. 

 In het bezit is van de wettelijk verplichte bevoegdheden(ALO); 

 

 

Wat bieden wij: 



 

Een enthousiast team met collega’s op twee locaties die volop in ontwikkeling zijn en ambitieus werken aan 
de ontwikkeling van onze school. 

Heb je naast enige jaren ervaring, liefst in praktijkonderwijs, ook sterke pedagogische en didactische 
vaardigheden? Ben je enthousiast en flexibel? Heb je een frisse kijk op onderwijs én de wil mee te werken 
aan een ambitieuze school in ontwikkeling? Dan is deze baan op De Sprong iets voor jou! 

Je kunt rekenen op een fijne samenwerking met collega’s, volop doorgroeiperspectief binnen SPON en 

goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-VO onderwijs, schaal LB. 

 

Wil je meer weten? 

Bel met Anja Kerpitzis of René Kilian (teamleiders) via telefoonnummer 0184-430150 of 078-8908319 

Proef de sfeer van de school op de website https://www.sprong.spon.nl/  

 

Heb je interesse? 

We gaan graag in gesprek met jou! Stuur voor 14 oktober 2021 een e-mail met CV en motivatiebrief 

aan s.brathen@spon.nl t.a.v. mevrouw Sissel Brathen. 

De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.  

 

 
 

https://www.sprong.spon.nl/

