
 

 

 

 

Datum publicatie: 24 juni 2022 

Sluitingsdatum:  06 juli 2022 

Vacaturenummer:  22.221 
 

De SBO dr. Bekenkamp is een school voor speciaal basisonderwijs, voor kinderen met leer- en 

gedragsproblemen. De Bekenkampschool biedt kinderen waarvoor het leren niet vanzelfsprekend gaat 

kwalitatief goed onderwijs. Kinderen die niet of niet langer binnen een reguliere basisschool kunnen worden 

opgevangen bieden wij een passende leerroute op didactisch- en pedagogisch niveau. Het doel is om de leerling 

binnen de eigen mogelijkheden voor te bereiden op het instromen in het voortgezet onderwijs. Leerlingen die 

tussentijds de SBO leerlijn ontstijgen kunnen (terug)geschakeld worden naar een basisschool, bij voorkeur 

thuisnabij. Wij zijn speciaal in onze aanpak en aanbod. De Bekenkampschool heeft twee vestigingen: in het 

centrum en in het noorden van de stad Groningen en maakt sinds augustus 2014 deel uit van SwV 20.01 PO 

subregio Stad Groningen en Haren  

Functie 

Wij zijn met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een energieke en enthousiaste leerkracht 

middenbouw voor onze locatie Wilgenlaan. Het betreft een tijdelijke vacature voor een jaar. De exacte omvang 

van de vacature is afhankelijk van de inzetbaarheid van de kandidaat en de beschikbare formatieruimte. 

Wij zoeken een collega die: 

- bij voorkeur beschikt over specifieke kennis en opleiding wat betreft de bovengenoemde 

leerlingenpopulatie (SO); 

- beschikt over een brede kennis van leer- en gedragsstoornissen; 

- kennis heeft van en/of ervaring heeft in het begeleiden van kinderen met speciale onderwijsbehoeften 

en/of het begeleiden van leerkrachten en schoolteams; 

- beschikt over kennis van het Speciaal Onderwijs; 

- beschikt over een relevante onderwijsbevoegdheid. 

 

Salaris 

Deze functie is gewaardeerd op schaal LB van de geldende CAO PO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal 

€ 4.366,- bij een volledige aanstelling. 

 

Organisatie 

Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van 

meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook 

zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.  
 

Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan 

ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend 

aanbod aan  trainingen en opleidingsmogelijkheden. 

 

Ben jij de collega die wij zoeken? 

Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website. In 

het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert. 

 
 

Informatie 

Informatie over de school vind je op de website: https://bekenkampschool.openbaaronderwijsgroningen.nl  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arjan de Rooij adjunct-directeur via a.de.rooij@o2g2.nl.  
 
 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

Vacature 
Leerkracht middenbouw (wtf 0,8-1,0) 
dr. Bekenkampschool 
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