
 

Stichting Leerrijk! zoekt met spoed én voor de nabije toekomst voor 
speciaal basisonderwijs Het Zilverlicht in Waalwijk:  

Enthousiaste, ervaren, breed inzetbare en gedreven collega’s die ons Zilverlicht team komen 
versterken!!  
 

Onze school 
SBO Het Zilverlicht is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in Waalwijk met ruim 
165 leerlingen verdeeld over 12 groepen. De school heeft een streekgebonden functie. Door 
de uitzonderlijke positie binnen SWV LHA is er sprake van verbrede toelating.  
Op SBO Het Zilverlicht zitten leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften op zowel 
didactisch- en/ of pedagogisch vlak. Wij streven er naar deze leerlingen een veilige en 
gestructureerde omgeving te bieden. Het multidisciplinaire team investeert in een passend 
onderwijsaanbod door te werken vanuit de mogelijkheden van het kind. Thema’s als 
‘bewegend leren’ en ‘betekenisvol leren’ maken onderdeel uit van ons lesgeven.  
 

Korte inhoudelijke informatie over de vacatures 

Het betreft de functies groepsleerkracht(en) en onderwijsassistent(en) (onderbouw / 

middenbouw / bovenbouw).  

Wij zoeken collega’s die affiniteit hebben met en/of ervaring hebben in het speciaal 

basisonderwijs en/of (voortgezet) speciaal onderwijs. 

We hebben tijdelijke en structurele vacatureruimte per direct of voor na de zomervakantie. 

De werktijdfactor is bespreekbaar: er kunnen eventueel ook vacatures samengevoegd 

worden tot een fulltime baan.  

 

Wij bieden: 
• een uitdagende en dynamische werkplek; 
• een actief, gezellig en behulpzaam team; 
• de leukste leerlingen uit Waalwijk en omstreken; 
• ruime ondersteuningsmogelijkheden binnen de school; 
• een prachtig schoolgebouw met eigen gymzaal én handvaardigheidlokaal én groot 

speelterrein om de school. 
 

Informatie over deze vacatures kan worden ingewonnen bij Annerieke Verkerk (directeur) of 
Laura de Graaff (adjunct directeur).  
Tel. 0416-334411. 
 
Spreekt de doelgroep je aan? Stuur je motivatie én cv dan zo snel mogelijk aan: 
anneriekeverkerk@leerrijk.nl 

Voor meer informatie over de school verwijzen wij naar de website van SBO Het Zilverlicht 
(www.sbohetzilverlicht.nl) en de bijbehorende facebooksite van SBO Het Zilverlicht 

(https://www.facebook.com/sbohetzilverlicht/ ). 

Voor informatie over Leerrijk!: www.leerrijk.nl  
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Over Leerrijk 

Leerrijk! verzorgt binnen de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk onderwijs aan kinderen in 

de basisschoolleeftijd. Het streven is erop gericht om op voor eenieder bereikbare locaties 

vertegenwoordigd te zijn. Op dit moment wordt op vijftien basisscholen en een speciale 

school voor basisonderwijs, onderwijs gerealiseerd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met 

ouders/verzorgers.  

  

Ons motto: Leer Rijk!  

• Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen 

en volwassenen vanuit hun uniciteit talenten en competenties ontwikkelen.  

• Wij zijn een permanent ontwikkelende en lerende organisatie waar van elkaar en ook 

van de wereld wordt geleerd. 

• Op basis van onze identiteit leveren we een actieve bijdrage aan het realiseren van 

een leefbare en duurzame wereld. Respect voor elkaar en de omgeving is daarbij 

vanzelfsprekend.  

  

Kernwaarden   

Samenwerking “Wij leren van en met elkaar”. 

Kwaliteit  “Wij dagen kinderen en volwassenen uit om talenten en competenties veelzijdig te 

ontwikkelen”. 

Autonomie  “Wij stimuleren passende zelfstandigheid en het nemen en dragen van 

verantwoordelijkheid”. 

Respect “Wij gaan respectvol om met de ander en de wereld”. 

Creativiteit “Wij moedigen innovatieve denk- en handelwijzen aan”. 


