
 

SBO DE ROTONDE BIEDT SPECIAAL BASISONDERWIJS AAN LEERLINGEN VAN 

4 TOT 13 JAAR DIE M.N. DOOR GEDRAGSPROBLEMATIEK ONVOLDOENDE 

PROFITEREN VAN HET ONDERWIJSAANBOD OP EEN REGULIERE SCHOOL.  

DE SCHOOL HEEFT PLM. 100 LEERLINGEN, VERDEELD OVER 8 GROEPEN. 

IN VERBAND MET HET VERTREK VAN ONZE COLLEGA ZIJN WIJ MET SPOED OP 

ZOEK NAAR EEN 

 

VAKLEERKRACHT GYM (WTF 0,5) 
( VOOR DE DINSDAG, WOENSDAG EN DONDERDAG) 

 

Heb jij: 

 Het juiste diploma (ALO) en ben je in bezit van een geldig VOG? 

  Aantoonbare affiniteit en/of ervaring met onze doelgroep (leerlingen met leer-, ontwikkelings- en 

met name autisme en andere gedragsmoeilijkheden) en speciaal onderwijs? 

 Een positieve houding en kun je vanuit structuur plezier in (samen) bewegen centraal stellen? 

 Kwaliteiten om methodisch  te werken aan de (motorische) ontwikkeling van onze leerlingen en kan 

jij bewegen inzetten om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te bevorderen? 

 De bereidheid actief bij te dragen aan team- en schoolactiviteiten en intern en extern samen te 

werken? 

 

 

Je past in het team als je een open, lerende houding hebt, stevig in je schoenen staat, gevoel voor 

humor hebt, goed kunt relativeren en respect hebt voor de diversiteit op onze school. Het salaris en de 

arbeidsvoorwaarden voor deze functie zijn conform de CAO primair onderwijs. 

 

 

 

Vacature, jan. 23 



 

 

Sollicitatieprocedure 

De vacature staat in eerste instantie open voor medewerkers met een benoeming binnen SPON, maar 

externen worden ook uitgenodigd te reageren. 

In de reactie graag aangeven: 

 Minimaal één relevante referentie 

 Welke dagen je beschikbaar bent (als je bijv. minder wilt werken) 

 

 

Voor inlichtingen kun je bellen of mailen met:  

Cindy de Rek (directeur), c.derek@spon.nl,  0183-623373 of 06-83251338 en/of 

Melanie van der Veer (locatiecoördinator), m.vanderveer@spon.nl , 0183-623373 

 

Solliciteren 

Je kunt je sollicitatie vóór 31 januari 2023 per e-mail sturen aan c.derek@spon.nl  

 

Voor meer informatie over onze school, kijk op de website www.rotonde@spon.nl  
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