
 

 

         

 

 

De Parkklas is een klas voor 
speciaal onderwijs en zorg 
(onderwijs-zorgarrangement) voor 
leerlingen van 12 tot en met 15 jaar. 
Door het verbinden van onderwijs 
en zorg is het mogelijk om een 
passend en flexibel 
onderwijsprogramma aan te bieden. 
Het programma is afgestemd op de 
belastbaarheid en 
ondersteuningsbehoefte van de 
leerlingen. Naast een speciale 
onderwijsvraag hebben de 
leerlingen ondersteuning en hulp 
nodig bij hun gedrag en persoonlijke 
ontwikkeling.  

De doelgroep kenmerkt zich door 
leerlingen die moeite hebben met 
leren (ZML niveau) , omgaan met 
wisselingen en het verwerken van 
prikkels. Wij houden hier rekening 
mee door onderwijs, zorg , vrije tijd 
en BSO niet van elkaar te scheiden. 
Wij bieden dit als integraal pakket 
aan. 

Kenmerkend is een kleine klas met 
maximaal 6 leerlingen. Deze klas 
wordt geleid door een 
zorgmedewerker (schoolcoach) en 
een leerkracht. 
Onze visie op onderwijs is dat elke 
leerling recht heeft op een 
passende onderwijsvoorziening; 
passend en afgestemd op zijn/haar 
onderwijsbehoeften.  

De Parkklas is een samenwerking 
tussen ’s Heeren Loo zorg en ’s 
Heeren Loo onderwijs. 

’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, de Van 
Voorthuysenschool in Amersfoort 
en de Lasenberg in Soest. 

Deze klas valt onder de 
Voorthuysenschool in Amersfoort. 
De klas bevindt zich op een aparte 
maar nabijgelegen locatie in een 
mooi park. 

 
Ben jij er ook van overtuigd dat alle kinderen recht hebben op 
leren en wil je hier een bijdrage aan  leveren? Dat kan als 
leerkracht van onze Parkklas! 
 
 

 Leerkracht (M/V) 
0,6-0,8 fte 

 
 
 
Wij vragen een leerkracht (m.i.v. 1 januari 2019): 
 

• met Pabo- of 2e graads bevoegdheid; 

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

• die ervaring heeft met de doelgroep; 

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

• die een actieve houding heeft in het meedenken en 
uitvoeren van op maat gemaakte plannen; 

• die zich kan aanpassen binnen een veranderende context; 

• met een open attitude en een lerende houding; 

• die kan afstemmen op  leerlingen met een laag sociaal 
emotioneel ontwikkelingsniveau; 

• die geen moeite heeft met flexibele werktijden en flexibele 
vakantiedagen. 

 
Wij bieden: 

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

• een team dat werkt aan de opbouw van expertise en 
kwaliteit van onderwijs voor deze doelgroep; 

• een uitdagende en betekenisvolle functie; 

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

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

 
 
 

Het betreft een aanstelling op projectbasis voor 2 jaar, met 
uitzicht op een vaste aanstelling. 
 
Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk 14 december.  

Uitsluitend digitale sollicitaties worden in behandeling genomen. 
 
 
 
Brief met motivatie en CV kunt u mailen naar:  
eschuur@shlonderwijs.nl 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:eschuur@shlonderwijs.nl

