
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

      

   

Wij zijn een school voor Voorgezet 
Speciaal onderwijs ZML. Anders 
gezegd, wij helpen onze leerlingen 
graag (extra) met leren, ook al is 
leren soms moeilijk. Wij helpen met 
leren leren, leren om goed met 
elkaar om te gaan en leren om te 
werken. 

Onderwijs waar het kind centraal 
staat in zijn kunnen, denken en 
doen. Wij bereiden leerlingen voor 
op een passende uitstroomplek. Dit 
doen wij door hoge, maar 
realistische verwachtingen om te 
zetten in een passend 
onderwijsaanbod. 

Beekdal VSO is een school waar 
leerlingen  hun eigen plekje hebben 
en waar oog is voor iedere leerling. 

Per 1 maart 2019 zijn de voormalige 
VSO-afdelingen van de Van 
Voorthuijsenschool en de Koningin 
Emmaschool samengegaan. Wij 
hebben onze expertise en krachten 
gebundeld om op deze manier nog 
beter inhoud te kunnen geven aan 
kwalitatief hoogstaand onderwijs. 
Wij zijn gehuisvest in ons prachtige 
nieuwe gebouw aan de 
Heiligenbergerweg in Amersfoort: 
Het Vosheuvelcomplex. 

Meer informatie over onze school 
op; www.shlonderwijs.nl/beekdal 

‘s Heeren Loo Onderwijs is 
onderdeel van de Stichting  
’s Heeren Loo Zorggroep en bestaat 
uit de vier scholen voor Voortgezet 
Speciaal Onderwijs (VSO), te weten 
het Emaus College, het Rietschans 
College beiden in Ermelo, Beekdal 
in Amersfoort en de Lasenberg in 
Soest. 

 
              Beekdal VSO     “Waar bijzonder gewoon is” 
 
                      
                  Zoekt m.i.v. het nieuwe schooljaar een;  
 

 Leerkracht (M/V) 
0,8-1,0 fte 

 
 
 
Wij vragen een leerkracht: 
 
met Pabo- of 2e graads bevoegdheid; 

• die creatief is en buiten de kaders durft te denken; 

• die ervaring en affiniteit heeft met de doelgroep; 

• die het als een uitdaging ziet om moeilijkheden om te 
buigen naar mogelijkheden; 

• die actief meedenkt en plannen op maat uitvoert 

• die vaardigheden en enthousiasme heeft om met 
uiteenlopende begeleidingsvragen te werken op het gebied 
van niveau en gedrag ; 

• met kennis van onderwijsontwikkelingen; 

• die in staat is om het klasssenmanagement goed te 
organiseren; 

• met een open attitude en een lerende houding; 
 

Wij bieden: 

• boeiende leerlingen die elke dag weer een nieuwe 
uitdaging bieden; 

• een energiek, enthousiast en deskundig team; 

• een uitdagende en betekenisvolle functie; 

• een fonkelnieuwe en moderne werkomgeving; 

• ruimte voor persoonlijke ontwikkeling / mogelijkheden voor 
coaching, intervisie en verdere scholing; 

• salaris volgens inschaling CAO-onderwijs met goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:  

Esther Schuur (locatiedirecteur),te bereiken op nummer 085-0660700.  

Sollicitaties dienen uiterlijk vrijdag 22 juni binnen te zijn, deze kunt u mailen aan 
onze administratie: beekdal@shlonderwijs.nl , t..a.v. mevr. E. Schuur 

De sollicitatieprocedure bestaat uit 2 gespreksrondes, deze zullen plaatsvinden 
in week 26 en 27. 

 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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