
   
 
 
 
 

Een van onze collega’s verhuist naar het zuiden. Misschien verhuis jij naar het midden van het land?  
Ben jij die onderwijsprofessional die energie krijgt van leerlingen met een bijzondere hulpvraag?  

 
VSO De Lasenberg in Soest zoekt een 

Mentor - Leerkracht (Wtf 0,8 – 1,0) 
 

Wij bieden op VSO De Lasenberg onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar met een licht 

verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Ons aanbod bestaat uit theorievakken en 

praktijkgericht leren. De leerlingen stromen uit naar een werkplek of entree-opleiding.  

‘Leren door te doen’ is ons motto. 

 

Als mentor - leerkracht voor de Onderbouw sta je stevig in je 

schoenen, denk je in mogelijkheden en je bent in staat om vanuit 

de kracht van onze leerlingen aan de slag te gaan. Je geeft elke 

dag alle AVO-lessen aan jouw klas en bent voor 

ouders/groepsleiding de eerste aanspreekpersoon. Je werkt nauw 

samen met de vakleerkrachten, werkmeesters en stagebegeleiders. Kortom, je bent de spil in het 

onderwijs van jouw leerlingen. 

Je krijgt te maken met behulpzame collegae, die een goed gevoel voor humor hebben. Je krijgt de 

kans om je verder te ontwikkelen. Je mag actief meedenken in het verbeteren van het pedagogisch 

didactisch klimaat binnen de school.  

Werken op De Lasenberg biedt veel voordelen: 
 

• Een uitdagende en betekenisvolle functie 

• Boeiende leerlingen   

• Professionele en betrokken collega’s 

• Ruimte voor jouw eigen ontwikkeling 

• Een tijdelijke aanstelling, met uitzicht op een vaste dienstbetrekking 

• Een salaris in schaal LC (CAO-PO) afhankelijk van vooropleiding en ervaring 

• Vakantie tijdens de schoolvakanties van Regio Midden 
 

Ben jij onze nieuwe collega die:  

• Zin heeft in een nieuwe uitdaging 

• Goed kan relativeren 

• Positief kan aansluiten bij de leerling 

• Duidelijk en consequent handelt  

• Helder en relatiegericht communiceert 

• Zelfreflectie en relativeringsvermogen (humor) heeft 

• Bevoegd of bekwaam is* 
 
Neem voor meer informatie of een oriënterend gesprek contact op met de heer Rob de Bruijn per 
mail: lasenberg@shlonderwijs.nl of telefonisch: 088-040 72 00.  
 
Solliciteren: Stuur je brief en CV voor 13 februari naar: lasenberg@shlonderwijs.nl 
Kennismakingsgesprekken zijn gepland op woensdag 22 februari 2023 
 

 

* We zoeken 
enthousiaste mensen 
met die bevoegd of 
bekwaam zijn door 
ervaring.   
 
Heb je nog geen Pabo 
diploma, 2e graads-
bevoegdheid kom dan 
bespreken welke 
mogelijkheden wij 
bieden aan zij-
instromers.  
 
Kom je uit de zorgsector 
of dienstverlening of heb 
je ervaringen binnen 
(speciaal) onderwijs, 
reageer dan vooral! 

 

Waar bijzonder gewoon is! 
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