
Leerkracht groep 4 (SO) Rotterdam    
 

Ben jij de enthousiaste leerkracht die de uitdaging aan wil gaan? Wij hebben jou iets leuks 
te bieden! Benieuwd naar wat? Lees dan snel verder.  
 
Dit zijn wij 
De Archipel biedt als openbare school onderwijs en begeleiding aan kinderen in de leeftijd 
van 4 t/m 12 jaar. Onze doelgroep betreft kinderen met een stoornis binnen het autistisch 
spectrum en/of kenmerken van, kinderen met contactstoornissen al dan niet in combinatie 
met ADHD. 
 
Alle collega’s van de school zijn vaardig op het eigen vakgebied en pedagogisch opgeleid 
volgens het principe ‘Wijzer Onderwijs’. De Archipel is kleinschalig van opzet met een grote 
buitenruimte. In het hele gebouw en op het schoolplein gelden regels die voor iedereen 
gelijk zijn. Dit zorgt voor een veilige en overzichtelijke omgeving, zowel in de school als 
daarbuiten.  
 
Dit jaar zijn wij nog te vinden op onze tijdelijke locatie aan de Oldenoord. Vanaf volgend 
schooljaar verhuizen wij naar een splinter nieuw schoolgebouw aan de Jan Ligthartstraat.  
  
Dit heb je 
Je bent pabo bevoegd en je bent bekend met de doelgroep en de daarbij passende aanpak. 
Je gaat per direct, of zo snel als mogelijk, aan de slag als leerkracht in groep 4 voor vijf dagen 
in de week (1,0 FTE). Deze groep bestaat uit 14 leerlingen met ieder zijn specifieke 
gedragsproblematieken. Gaat jouw hart sneller kloppen van lesgeven in het speciaal 
onderwijs? Dan is dit je kans! 
 

✓ Je geeft les aan groep 4 en bereid je lessen voor op basis van leerlijnen met behulp 
van methodes; 

✓ Je werkt in een betrokken team en neemt deel aan trainingen, vergaderingen en 
studiedagen; 

✓ Met jouw duidelijke visie op onderwijs aan leerlingen met specifieke 
gedragsproblematieken kun jij de behoefte aan structuur en duidelijkheid goed 
afstemmen. 

 
Dit kun je   
Je staat stevig in je schoenen en je vindt het belangrijk om echt het verschil te maken voor 
onze kinderen. Niet alleen met de kinderen ga je respectvol en betrokken om, maar ook met 
de ouders van de leerlingen. Je bent in staat om iedere leerling, ouder en collega te zien en 
te waarderen. 
Daarnaast stel je ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) op en creëer je een duidelijk sociaal 
en gestructureerd klimaat waarbinnen het kind zich thuis kan voelen en op een positieve 
manier verder kan ontwikkelen. 
 

✓ Je bent een betrokken en gemotiveerde collega en wij kunnen met je lachen; 
✓ Je kant letterlijke en figuurlijk tegen een stootje; 
✓ Je beschikt over een empathisch- en relativeringsvermogen. 



Dit krijg je  
✓ Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling, cao po salarisschaal 

L11; 
✓ Kom je met de auto naar je werk? Er is genoeg gratis parkeergelegenheid; 
✓ Een begeleidende start in het cluster 4 d.m.v. inservice training en coaching; 
✓ Leuk om te weten: schooljaar 21-22 en 22-23 recht op arbeidstoelage vanuit NPO 

gelden; 

✓ Dit jaar werk je nog op onze tijdelijke locatie aan de Oldenoord. Vanaf volgend 

schooljaar ben je werkzaam in een splinternieuw schoolgebouw aan de Jan 

Ligthartstraat; 

✓ Een uitdagende en afwisselende baan: geen dag is hetzelfde! 
✓ Gezellige en betrokken collega’s. 

 
Meer weten? Kijk op www.archipelrotterdam.nl  
Spreekt de functie je aan, dan nodigen wij je graag uit om een dagdeel mee te lopen bij ons 
op school! 
  
Word jij onze nieuwe collega? Leuk! Stuur je C.V en motivatiebrief via de sollicitatiebutton. 
Voor informatie of vragen kun je contact opnemen met Kirsi Bruni via telefoonnummer 06-
51069456 of kirsi.bruni@stichtingboor.nl. 
  
Locatie: 
SO De Archipel 
Oldenoord 81 
3079 KG Rotterdam 

  

http://www.archipelrotterdam.nl/

