
 
 

De Stichting Educare zoekt voor De Springplank te Harderwijk en Zeewolde per 01-08-2022 
 

een enthousiaste groepsleerkracht voor de ondersteuningsgroep (werktijdfactor 0,5) 
voor de locatie Zeewolde. De ondersteuningsgroep is een groep 1/ 2. 

 
 
De Springplank is een christelijke 
school voor speciaal basisonderwijs 
met circa 200 leerlingen in de leeftijd 
van 4 t/m 12 jaar. 
 
De school heeft een hoofdvestiging in 
Harderwijk met 12 groepen en een de-
pendance in Zeewolde met 4 groepen. 
 
Ondersteuningsgroep “de Zeeleeu-
wen” is een samenwerking tussen de 
Springplank, Verschoorschool en be-
sturen Zeewolde gericht op de onder-
steuning van jonge kinderen met 
complexe ondersteuningsvragen. 
 
De ondersteuningsgroep heeft als 
doel om jonge kinderen dicht bij huis 
onderwijs te bieden. Een plek waar de 
tijd genomen wordt om een leerling 
goed in beeld te krijgen zodat onder-
wijsbehoeften helder zijn. 
Er wordt doelgericht gekeken naar 
leerlingen en na een half jaar tot een 
jaar is duidelijk wat er nodig is voor 
deze leerling om zich zo optimaal mo-
gelijk te ontwikkelen.  
 
De arbeidsvoorwaarden en salari-
ering zijn conform de CAO-PO. 
 
Het betreft een tijdelijke benoeming 
met uitzicht op vast.  
 
Zie ook: www.sbospringplank.nl 

 Wij zoeken een groepsleerkracht die: 
➢ enkele jaren ervaring heeft in een 

kleutergroep in het basisonderwijs; 
➢ een duidelijke visie heeft op kleu-

teronderwijs; 
➢ kan werken vanuit een ontwikke-

lingsperspectiefplan; 

➢ een goede relatie met de kinderen 
en ouders de belangrijkste voor-
waarde vindt voor werken met kin-
deren; 

➢ in staat is op flexibele wijze les te 
geven; 

➢ goed kan samenwerken met col-
lega’s binnen en buiten de school; 

➢ goed kan samenwerken met ex-
terne partners; 

➢ open staat voor begeleiding en sa-
menwerking met een intern bege-
leider en orthopedagoog. 

 
 

Nadere informatie wordt gaarne ver-
strekt door: 
Directie Annemieke van der Krift en  
Bianca de Zoete  
0341-431250 
 
Uw reactie, voorzien van CV, kunt u (tot 
uiterlijk 20 april 2022 ) via e-mail zenden 
naar: directie@sbospringplank.nl 

 

 



 


