
HOE MOEILIJK IS MOEILIJK VOOR JOU?

Het zijn zeker niet de makkelijkste kinderen om mee om te gaan, de tien van groep de Uiltjes. Ze hebben 
grote moeite met het leren. Sommigen kunnen daarnaast gedrags- en/of emotionele problemen hebben, 

motorisch achterlopen of zich niet goed uitdrukken. Ga er maar aan staan. Maar dat maakt ze niet minder. 
Integendeel, het geeft ze iets extra’s. De vraag is: weet jij dat uit ze te halen? En kun je ze dan voorbereiden 

op het Zeer Moeilijk Lerend Onderwijs? Dan ben jij onze nieuwe

Ben je geïnteresseerd? 
Mail je sollicitatiebrief en cv dan naar Monique Kuchler (orthopedagoog van het 
Samenwerkingsverband), administratie@onderwijsdatpast.nl. Je kunt haar ook 
bellen voor meer informatie: (010) 273 6007.

LEERKRACHT VOOR TWEE DAGEN PER WEEK
De kinderen in je groep komen uit de 
Dagbehandeling van Trivium-Linden-
hof en KDC de Zonnehof van Ipse De 
Bruggen, beide in Vlaardingen. Ze zijn 
tussen de vier en zeven jaar oud. Be-
paalde behandeldoelen kunnen nog 
bereikt worden. Ze zijn ook toe aan 
een vorm van SO ZML, misschien  op 
de Ericaschool in Vlaardingen. Maar 
voor een soepele overgang naar het 
speciaal onderwijs ontbreekt het hen 
nog aan de nodige voorbereidende 
schoolse vaardigheden. Daar ga jij ze 

aan helpen, samen met een peda-
gogisch medewerker, in principe op 
maandag en dinsdag (op twee andere 
dagen in de week worden de kinderen 
door twee pedagogisch medewerkers 
begeleid). Je krijgt daarbij ondersteu-
ning van een team van deskundigen 
van de betrokken organisaties. 

Je hebt, liefst, werkervaring in groep 
1 en 2, het ZML-onderwijs of de 
zorg, en mogelijk ervaring in de VVE. 
Anders voel je je in elk geval sterk 

betrokken bij de kinderen waar het 
hier om gaat. Verder kun je goed 
samenwerken, ben je creatief, en leg 
je makkelijk contact met ouders. De 
arbeidsvoorwaarden zijn conform 
de cao Onderwijs. En je 
kunt mogelijk vanaf 
januari 2018 je 
werkdagen 
nog uitbreiden 
naar andere 
behandel-
groepen.


