
 

 

De Wingerd: “Jouw weg, jouw toekomst.”  
Onze leerlingen tussen 4 en 20 jaar met een speciale leerbehoefte bereiden wij voor op een zo 
zelfstandig mogelijke en passende plek in de maatschappij. Wij willen onze doelgroep optimale 
ontwikkelingskansen bieden in een veilige en uitnodigende onderwijsomgeving.                    
 

Wij zijn op zoek naar  
 

Leraar voor het praktijkvak Zorg & Welzijn 0,6- 0,8 FTE 

Per 1 januari 2022 zijn wij op zoek naar een enthousiaste leraar voor het praktijkvak Zorg en Welzijn  voor 24-32 uren in de 
week (wtf 0,6-0,8). Het betreft een baan in het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs), waarin je les geeft aan leerlingen in de 
leeftijd van 12-18 jaar. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het lesgeven in het praktijkvak, waar o.a. koken en 
schoonmaak onderdeel van zijn. Ook lever je een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling op school. Je bent je bewust van je 
eigen kwaliteiten en leerpunten en je werkt aan je eigen professionalisering. Het gaat om een betrekking voor in eerste 
instantie bepaalde tijd voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.  

 
Heb jij zin in een nieuwe uitdaging en ben jij enthousiast om te gaan werken in het speciaal onderwijs?  

Solliciteer! 
 
Wij vragen  

• Een daadkrachtige en leergierige collega 

• Een flexibele collega die kan afstemmen op verschillende niveaus en onderwijsbehoeftes 

• Een collega die goed kan samenwerken 

• Een Pabo onderwijsbevoegdheid is een must en ervaring met de doelgroep is een pré 
Wij bieden  

• Een fijne werkomgeving met een betrokken team. 

• Een tijdelijke aanstelling voor één jaar met uitzicht op vast 

• Een salaris conform cao PO, schaal L11 
  

Meer weten? 
Meer informatie over de school kun je vinden op www.dewingerd.nl. Voor meer  
informatie over de vacature kun je contact opnemen met Nelly Kingma,  
teamleider VSO De Wingerd, 06-20220087. 
Solliciteren? 
Stuur dan uiterlijk 1 december a.s. een e-mail met je motivatie en cv naar 
n.kingma@dewingerd-damwald.nl 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 6 december op De Wingerd,  
locatie Nijewei 1 in Damwâld. De vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet,  
bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang. 
 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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