
 

 

 

 

 
’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 Leusden en 

de Lasenberg in Soest. 

 

 

De scholen bieden passend 

onderwijs dat aansluit bij de vraag 

en behoefte van de individuele 

leerling. Dit zijn jongeren met een 

bijzondere en/ of ingewikkelde 

zorgvraag.  

 

Onze scholen zijn vooral speciaal 

omdat er veel aandacht wordt 

besteed aan de voorwaarden, die 

nodig zijn om te komen tot leren 

en werken. We bieden 

programma’s aan voor leren en 

voor gedrag, met als doel de  

onderwijsmogelijkheden te 

realiseren.  

 

Voor meer informatie over onze 

scholen verwijzen wij u naar onze 

website: 

www.shlonderwijs.nl 

 

 

 

 

Voor meer informatie over deze 

vacature neem contact op met 

dhr. R. de Bruijn (locatiedirecteur) 

088 040 700 

 
Op de Lasenberg “leren we door te doen” 

 
 
 

Voor de Lasenberg in Soest zijn wij per 01-09-2021  op zoek naar 
een 

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs 
0.8/1.0 fte 

 
 

 
Dat vraagt van jou: 

• Creativiteit en kunnen aansluiten op mogelijkheden 

• Stevigheid in je pedagogische en didactische aanpak 

• Heldere en relatiegerichte communicatie 

• Enthousiasme en talenten van leerlingen kunnen inzetten 

• Ervaring in het Speciaal Onderwijs 

• 1e graads bevoegdheid voor LO 

• Proactief meewerken aan verbeteringen op je eigen 
vakgebied en de onderwijskwaliteit in het algemeen 

 
 
 
 

Wij bieden: 

• Een uitdagende en betekenisvolle functie 

• Boeiende leerlingen tussen de 6 en 18 jaar; 
Je hoofdtaak zal bestaan uit lesgeven aan leerlingen van 
de Lasenberg (12-18 jaar) en een deel uit lesgeven aan 
leerlingen van de Kolibrie tussen de 6-12 jaar 

• Professionele en betrokken collega’s 

• Een ontwikkelingsgericht team 

• Ruimte voor jouw eigen ontwikkeling, bv via coaching, 
intervisie, opleiding 

• Een tijdelijke aanstelling, met uitzicht op een vaste 
dienstverband 

• Een salaris in schaal L11 (CAO-PO) 
 
 
 
 
 
 
 
Solliciteren is mogelijk tot woensdag 14 april as door een 
motivatiebrief met CV te mailen naar: lasenberg@shlonderwijs.nl  

 

http://www.shlonderwijs.nl/
mailto:lasenberg@shlonderwijs.nl

