
 

 

Voor SBO Het Zilverlicht te Waalwijk zijn wij op zoek 
naar echte toppers voor de functie van leerkracht 

met affiniteit en/of ervaring in het speciaal (basis)onderwijs, voortgezet 
speciaal onderwijs of praktijkonderwijs 

 
Wat ga je doen? 
Het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten 
voor leerlingen bij wie de ontwikkeling anders verloopt dan gemiddeld. Je laat de 
leerlingen ontdekken waar ze goed in zijn, hoe ze gelukkig kunnen zijn en wat hun 
bijdrage kan zijn in de maatschappij. Elk kind krijgt hierdoor de kansen om te worden wie 
het is: zichzelf. Hoe mooi is dat? 
 

Wat vragen we van jou? 
• Je bent in het bezit van een lesbevoegdheid (PABO); 
• Je werkt graag in teamverband; 
• Je beschikt over een initiatiefrijke, creatieve en krachtige houding in het contact met de 

kinderen; 
 

Wat bieden wij? 
• vacature ruimte in de SBO middenbouw of bovenbouw, aanstelling nader af te 

stemmen, maar variërend van 0,60 - 1,00 WTF 
• een gezellig en behulpzaam team met veel én veelzijdige expertise 
• een uitdagende en dynamische werkplek met leren van en met elkaar 
• ondersteuning van onderwijsassistenten  
• een breed ondersteuningsteam (logopedie, IB, orthopedagoog/psycholoog en 

maatschappelijk werk) 
• een groep enthousiaste leerlingen;  
• Inschaling conform de CAO-PO in L11; 
• Een baan met uitdaging! 

 

Over SBO Het Zilverlicht 
De vacatureruimte is ontstaan door enkele veranderingen gedurende het schooljaar 2021-
2022:  

• drie collega’s zijn of gaan met zwangerschapsverlof, waarna ook reguliere formatie 
vrijkomt. 

• vanaf december 2021 ontstaat er reguliere vacatureruimte door pensionering van een 
collega. 

• We verwachten bij nieuwe instroom in de loop van het schooljaar nog een nieuwe 
middenbouwgroep te starten.  



 

Stichting Leerrijk! 
Onze school maakt deel uit van de Stichting Leerrijk!  
Stichting Leerrijk! omvat vijftien scholen binnen het primair onderwijs waaronder één 
school voor speciaal basis onderwijs. Er zijn ongeveer 230 werknemers werkzaam bij 
Leerrijk! en er zijn ca. 3.000 leerlingen verbonden aan de scholen. Er heerst een warme 
open en veilige sfeer en er wordt gewerkt op basis van vertrouwen.  
De scholen van Leerrijk! liggen verspreid in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.  
 
 
Meer informatie: 
Informatie over deze vacatures kan worden ingewonnen bij de directie van SBO Het 
Zilverlicht: Annerieke Verkerk of Kim van Roovert: tel. 0416 – 33 44 11. 
 
Informatie over de school kun je ook vinden op onze website: www.sbozilverlicht.nl  of 
facebookpagina: https://www.facebook.com/sbohetzilverlicht/. 
    

Procedure  
Heb je belangstelling voor deze vacature, dan kun je motivatie en CV voor 20 september per 
mail richten aan de directie van de school: directiehetzilverlicht@leerrijk.nl   
De sollicitatiegesprekken worden op maat ingepland. 
 
 


