
 

Leerkracht groep 8 (SO) Rotterdam  

Ga jij aan de slag op een zeer speciaal plekkie in Rotterdam? Lees snel verder!  

Over de leukste school van Rotterdam 
Wij bieden 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. 

Al je collega’s van de school zijn vaardig op het eigen vakgebied en pedagogisch opgeleid volgens het 
principe ‘Wijzer Onderwijs’. Wij hanteren een duidelijk sociaal en gestructureerd klimaat waarbinnen 
het kind zich thuis kan voelen en op een positieve manier verder kan ontwikkelen op een 
kleinschalige buurtschool op het zeer speciale plekkie in Rotterdam; namelijk de bakermat van onze 
voetbalclub Feijenoord. 
 
Dit ga je doen 
Vanwege zwangerschapsverlof van de huidige leerkracht van groep 8 zijn wij opzoek naar een topper 
die deze leuke, uitdagende groep tot aan de zomervakantie kan vervangen. Per direct ga je aan de 
slag van maandag tot en met vrijdag (1,0 FTE). De groep bestaat uit 13 leerlingen met specifieke 
gedragsproblematieken. Ieder van hen bereidt zich voor op de toekomst. En jíj gaat ze daarbij 
helpen, maar hoe?  
Als ervaren leerkracht weet je om te gaan met verschillende leerroutes en maakt van iedere dag een 
feestje. Hierbij weet jij de balans te vinden tussen het strak houden van de leerlingen, maar ook de 
ruimte te geven.  

Met jouw duidelijke visie op onderwijs aan leerlingen met onze specifieke gedragsproblematieken 
kun jij de behoefte aan structuur en duidelijkheid goed afstemmen. Met jouw doortastendheid weet 
je hoe je zorgt voor de verandering van het gedrag en de ontwikkeling van het kind.  
Samen met je onderwijsassistent werk je gestructureerd aan de hand van een dagplanning, jullie 
vormen een topteam!   

Dit ben jij 
Je bent in het bezit van een PABO bevoegdheid en ervaring in het cluster 4 onderwijs is een pré, 
maar niet noodzakelijk. Doordat de leerlingen ervoor zorgen dat iedere dag anders is, draag jij bij aan 
rust en structuur in de groep. Je geduld is niet snel op, je bent gemotiveerd, je beschikt over 
empathisch- en relativeringsvermogen en de leerlingen én collega’s kunnen met je lachen.  

✓ Je bent consequent en duidelijk; 
✓ Je hebt een empathisch vermogen; 
✓ Je kan letterlijk en figuurlijk tegen een stootje; 
✓ Je hebt een goed gevoel voor humor. 

 

 

 

 

 



Dit krijg je 
Uiteraard volgen wij de cao van primair onderwijs, maar je krijgt nog meer:   

✓ Geweldige kinderen met een eigen handleiding; 

✓ Kwalitatief goede, ambitieuze en vooruitstrevende collega’s; 

✓ Een contract voor 1,0 FTE en voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling; 

✓ Conform CAO-PO salarisschaal L11; 

✓ Leuk om te weten: schooljaar 21-22 en 22-23 recht op arbeidstoelage vanuit NPO gelden; 

✓ Een begeleide start in het cluster 4 door inzet inservice training en coaching; 

✓ Een weekafsluiting met passende gezelligheid. 

Meer weten? Kijk op www.archipelrotterdam.nl 

 
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 
via kirsi.bruni@stichtingboor.nl 

 
 

 

 
  

 

 

 

Locatie: 
SO De Archipel 
Oldenoord 81 
3079 KG Rotterdam 


