
 
 

 

Jij gelooft in de mogelijkheden van het kind. Beperkingen zijn voor jou een kans. Werken 
op de Klimopschool is afwisselend en daagt je uit om de diepte in te gaan. Als team 
werken we op basis van vertrouwen en betrokkenheid. Samen hebben we als doel: 
leerlingen begeleiden naar zelfredzaamheid, het behalen van mooie onderwijsdoelen en 
een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Onze leerlingen werken 
voor basisvaardigheden vaak wel tien keer harder dan een ander kind. Zij zijn onze 
kanjers! 

Het team van Klimopschool is op zoek naar een:  

 

Leerkracht (0,4 – 0,8 fte) 
 

Waar ga je werken?  

Op de Klimopschool SO, een school voor leerlingen die zeer moeilijk leren. De leeftijd 
van de leerlingen is 4 tot 12 jaar.  

Wat ga je doen? 

We zijn op zoek naar een leerkracht die inzetbaar is binnen het SO. Het gaat om een 
groep voor leerlingen waarbij duidelijkheid en structuur belangrijk is. 

Als leerkracht vergroot je de kansen op een mooie toekomst van de leerlingen. Door het 
optimaliseren van de leerstof, rekening houdend met de specifieke problematiek, 
belemmeringen en mogelijkheden van de leerling, zodat leerlingen een optimale kans 
geboden wordt op toekomstig maatschappelijk functioneren. 

 

Wie ben jij?  

We gaan graag met je in gesprek als je jezelf herkent in deze eigenschappen: 
 

· Je hart gaat sneller kloppen voor onze doelgroepen. 
· Je bent flexibel en creatief en kunt jezelf goed reflecteren. Je waardeert feedback 

en hulp van je collega’s. 
· Je bent een echte teamplayer. 
· Je bent in het bezit van een PABO diploma  



 
 

· Je bent in het bezit van een diploma Master (S)EN of je bent bereidt om deze 
opleiding te volgen.  

 
Wij bieden jou  

• salaris van maximaal € 5.087 per maand (salarisschaal /LC cao PO); 
• een aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband;  
• reiskostenvergoeding volgens kaders van het cao PO met daaraan toegevoegd 

een fiscale uitruilregeling; 
• alle schoolvakanties vrij en vakantietoeslag 8%; 
• eindejaarsuitkering (conform cao PO); 
• pensioenopbouw via ABP; 
• volop scholingsmogelijkheden en trainingen op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid georganiseerd door Qwestor Educatief, denk aan effectief 
mailbeheer, de-escalerend werken of inspiratiesessies. 

 
Geïnteresseerd?  
Wil je ook bij ons werken of heb je vragen? Reageer dan naar Meryem Walraven-Razani, 
teamleider Klimopschool SO, m.razani@ozeo.nl en wij nemen contact met je op.   
 
 
Meer over Ozeo 

De Klimopschool is onderdeel van Stichting Ozeo. Ozeo is een organisatie voor 
specialistisch onderwijs in Zeeland. Bij Ozeo werken zo’n 700 medewerkers voor 
ongeveer 2000 leerlingen. Ozeo heeft zeventien scholen verdeeld over drie regio’s: 
Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en de Bevelanden/Tholen. Er zijn vier scholen voor 
speciaal basisonderwijs, tien scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en drie 
scholen voor praktijkonderwijs. 
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