
 

 
Datum publicatie:  18 november 2022 
Sluitingsdatum:  01 december 2022 
Vacaturenummer:  22.317 
 
De WA van Lieflandschool is een school voor Speciaal en Voortgezet Speciaal onderwijs. De Talentklass biedt 
onderwijs aan ten behoeve van een groep internaliserende leerlingen waarbij ASS voorliggend is. De 
leeftijdscategorie is van 6 tot en met 12 jaar. Deze kinderen hebben een zeer intensieve 
ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en ontwikkelen, sociaal welbevinden en communicatie. De 
vacatures zijn voor de voltijd Talentklass (8 leerlingen) en de instroomgroep (2x4 leerlingen). In deze groepen 
bouwen de kinderen hun belastbaarheid op. Je werkt nauw samen met de schoolpoli (Molendrift en Accare) en 
de begeleiding in de klas (Cosis en Team050). Het initiatief (met ouders samen ontwikkeld) is erg succesvol op 
de ontwikkeling van de leerlingen. 

Functie 
Wij zijn met ingang van januari op zoek naar een energieke en enthousiaste en leerkrachten De werkzaamheden 
bestaan uit het begeleiden van de leerlingen op hun niveau en hun behoefte waarbij de begeleiding op maat 
gegeven wordt. De groepsactiviteiten wissel je af met individuele activiteiten. Je werkt daarbij met leerlijnen en 
doelen en koppelt deze aan leerstof. Je maakt daarbij een uitdagend lesprogramma dat past bij het niveau van 
de leerling. Je geeft instructielessen maar ook projectlessen waarbij je rekening houdt met de inrichting van het 
lokaal: functioneel maar prikkelarm. Als leerkracht krijg je ondersteuning en coaching waar dat gewenst is. De 
woensdagen worden gebruikt voor teamvorming, MDO’s en professionalisering. De exacte omvang van de 
vacature is afhankelijk van de inzetbaarheid van de kandidaat en de beschikbare formatieruimte. 

Wij zoeken een collega die: 
- beschikt over een relevante onderwijsbevoegdheid; 
- reflecteert op eigen handelen (direct en periodiek). Je staat open voor interprofessionele samenwerking 

en samenwerking met ouders en maakt op basis hiervan een integrale aanpak. 
- gemotiveerd en flexibel is en werkt vanuit een gezamenlijke visie. 
- werkt vanuit gelijkwaardigheid, acceptatie, verbondenheid en respect.  
- zorgt voor heldere communicatie, overlegmomenten, evaluatiemomenten. 
- deelt de kennis in het gehele systeem. 
- open staat voor coaching ‘on the job’.  
- rust brengt, weet de omgeving prikkelarm te maken, verlaagt de druk en handelt eenduidig; 
- handelt op basis van observaties en is pedagogisch sensitief/talentgericht; 
- Strategieën in kan zetten die bewezen effectief zijn voor kinderen met ASS. 

 
Salaris 
Deze functie is gewaardeerd op schaal LC van de geldende CAO PO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal 
€ 5.329,- 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. 
 

Vacature: 
Leerkracht Talentklass (ASS_groep) (wtf 1,5) 
W.A. van Lieflandschool 
 

https://o2g2.nl/sollicitatie.html


 

 
 
 
 
Informatie 
Informatie over de school vind je op de websites: www.wavanlieflandschool.nl 
  
Meer informatie over deze functie is in te winnen bij Harold Bal (directeur), via h.e.bal@o2g2.nl of  
via 06 11 51 30 11. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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