
 
Vacature 

      

Leerkracht op SBO De Oostvogel, afdeling Vuurvogel (hoogbegaafden) 
 te Gouda voor 40 uur per week 

 
Met ingang van 1 april zijn wij op zoek naar een nieuwe collega, een collega die creatief, innovatief, 

flexibel, sterk en onvermoeibaar is. 

 
Wat kenmerkt De Vuurvogel? 
De kinderen van De Vuurvogel zijn hoogbegaafde kinderen (TIQ +130) tussen de 5 en 12 jaar die 
onvoldoende tot ontwikkeling kunnen komen in het reguliere basisonderwijs. Kinderen die de 
sociale, emotionele, intellectuele en fysieke intensiteit hebben die kenmerkend is voor 
hoogbegaafdheid en daarnaast de extra uitdaging hebben om met hun leerproblemen om te gaan. 
De Vuurvogel is een afdeling van SBO De Oostvogel. Wij zijn een Rooms-Katholieke basisschool voor 

speciaal onderwijs in Gouda. De school telt ongeveer 130 leerlingen. Negen groepen leerlingen leren 

en spelen in een mooi en groot gebouw in Gouda-Goverwelle.  

Wie zoeken wij? 
Een optimist die begrijpt dat alles kansen biedt om te leren, innovatief kan omgaan met de 
verschillend gedragskenmerken van onze leerlingen en die sterk genoeg in zijn/haar schoenen staat 
om zich staande te houden in deze dynamisch omgeving. 
 

Als leerkracht van de Vuurvogel :  

 heb je aantoonbare affiniteit en ervaring met onze doelgroep 

 ben je vakbekwaam 
 ben je in staat tot zelfreflectie. 
 kun je flexibel omgaan met sociale en leergedrag-gerichte interventies. 
 ben je collegiaal en communicatief sterk. 
 ben je in staat snel te schakelen tussen verschillende niveaus van denken en handelen. 
 ben je oplossingsgericht. 
 heb je bij voorkeur aantoonbare affiniteit en ervaring met onze doelgroep. 

 
Wat bieden wij? 
Een team met begrip voor elkaar en een hands-on mentaliteit. Alle mogelijkheden om jezelf te 
ontwikkelen en het beste uit jezelf en de kinderen te halen. 
Een full-time baan die echter ook door twee part-timers ingevuld kan worden. 
 
Ben jij die leerkracht die we zoeken? Stuur dan zo spoedig mogelijk een mail met je motivatie en CV 
aan Margo Hondebrink, directeur SBO De Oostvogel: directie.oostvogel@degroeiling.nl. 
 
Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang. 
 

 

SBO De Oostvogel is onderdeel van stichting De Groeiling die 
met 22 scholen het katholiek en interconfessioneel primair 
onderwijs verzorgt in de gemeentes Gouda, Bodegraven-
Reeuwijk, Alphen a/d Rijn, Waddinxveen, Krimpenerwaard, 
Zuidplas en Oudewater. Met bijna 500 medewerkers geven wij 
onderwijs aan ruim 4.800 leerlingen. Kijk op 
www.degroeiling.nl voor onze andere vacatures. 
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