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Ben jij een ervaren en enthousiaste leerkracht met een PABO- en/of 2e graads 

onderwijsbevoegdheid en zoek jij een functie waarin je ook je pedagogische 

vaardigheden kwijt kunt?  Dan hebben wij voor jou een uitdagende baan in een 

professioneel en lerend (multidisciplinair) team, waarbij collegiale 

samenwerking en zelfreflectie belangrijke uitgangspunten zijn. 

 

Leerkracht (V)SO AVO 

1,0 FTE 

  

Het gaat om lesgeven aan leerlingen met internaliserende -naar binnen 

gerichte- kenmerken zoals autisme en depressie.                                         

We bieden de leerweg vmbo- t (mavo) aan. 

Je verzorgt AVO (theorievakken) aan je eigen klas waar je mentor van bent. 

Uiteraard kijken we samen met jou hoe je dit kunt gaan vormgeven. Je wordt 

goed en deskundig begeleid en je hebt voldoende tijd om je lessen goed voor 

te bereiden. Naast onze leuke leerlingen kom je terecht in een betrokken, 

gezellig, open en gemotiveerd team. 

Je hanteert in je lessen verschillende didactische werkvormen en 

leeractiviteiten. Je creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich 

veilig en gewaardeerd voelen. Je levert een bijdrage aan de activiteiten, 

onderwijsontwikkeling en vernieuwing van onze school.                                                    

Wij zoeken iemand die zich o.a. kan identificeren met de volgende kenmerken: 

• Je kunt werken vanuit de visie: “eigenheid als kracht voor de toekomst 

& elke dag is weer een nieuwe kans”. 

• Je draagt onze kernwaarden uit: Ontwikkeling, Betrokkenheid, 

Deskundigheid en Plezier. 

• Je bent een persoon die daadkrachtig kan handelen, snel belangen kan 

overzien/afwegen en op basis daarvan (ook lastige) beslissingen durft te 

nemen. 

• De docent is de deskundige. Docenten zijn in regie en worden hierin 

ondersteund. 

• Je vindt het leuk om in teamverband de school verder te helpen 

ontwikkelen. 

• Daarnaast vinden we op het P.C. Hooftcollege integriteit een belangrijke 

waarde. 
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De locatie                                                                                                                    

Op de locatie P.C. Hooftcollege VSO volgen leerlingen in de middelbare 

schoolleeftijd met internaliserende- en externaliserende problematiek in aparte 

delen van het gebouw onderwijs. Het team van het P.C. Hooftcollege VSO 

hanteert een onderwijsconcept waarbij het uitgangspunt is dat leren meer is 

dan de ontwikkeling van het cognitieve vermogen. In ons onderwijsconcept ligt 

de nadruk op ontwikkeling van vaardigheden, zowel leergebiedoverstijgend als 

leergebiedspecifiek.  

De locatie is gevestigd aan de Touwbaan 42a, 2352 CZ Leiderdorp. 

http://www.leokanner.nl/Locaties/PC-Hooftcollege-VSO 

De functie-eisen                                                                                                      

Een PABO of 2e graads onderwijsbevoegdheid. Je bent een professional met 

hart voor leerlingen die een speciale aanpak nodig hebben.  

Salariëring volgens CAO Primair Onderwijs (L11). 

Eerste aanstelling voor een jaar en daarna, bij goed functioneren, uitzicht op 

een vast dienstverband.  

Ben je geïnteresseerd?                                                                                                                  

Neem voor meer informatie contact op Peter van der Groen, coördinator 

afdeling Mavo: p.vandergroen@leokanner.nl  

Denk je de persoon te zijn die wij zoeken, stuur dan je sollicitatiebrief met 

curriculum vitae naar vacature@leokanner.nl 

 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke 

geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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