
 
 

 

 

Leraar In Opleiding op De Kans … 

 

… omdat je op zoekt bent naar 
een uitdaging! 

 

Gegevens van de school 

 Bestuur: STWT Stichting voor openbaar (basis)onderwijs Westelijke Tuinsteden 
 School:   SBO De Kans 
 Adres:   Thomas van Aquinostraat 2, 1064 NE Amsterdam 
 Telefoon:  020-6199743 
 Contactpersoon:  Hans Klaassen  
 Sollicitatie naar: h.klaassen@sbodekans.nl 
 

Voorkeur 

 Studenten van de volgende opleidingen kunnen reageren: 

• HvA 

• iPabo 

• UPvA 

Beschrijving van de school 

SBO De Kans is een school met +/- 200 leerlingen en ongeveer 40 collega’s. Wij werken met 
jaarklassen die zijn onderverdeeld in een onderbouw, middenbouw en bovenbouw. We 
kiezen bewust om de kinderen in een vast groepsverband met vaste groepsleerkrachten te 
laten werken. Onze leerlingen hebben baat bij een voorspelbare leeromgeving waarbij ze zich 
laten begeleiden door voor hen bekenden waar ze ervaren vertrouwen in hebben. 

Op De Kans staan de volgende vier punten centraal: 

• Uitgangspunt: Kinderen allemaal naar school. 

• Speerpunt: Op de Kans wordt gekeken naar wat het kind kan en wat het kind nodig heeft om 
te leren.  



 
• Verbindingspunt: Alle leerlingen moeten zich geaccepteerd voelen en respect hebben voor 

elkaar en de leerkrachten.  

• Ontmoetingspunt: Een gestructureerd, veilig pedagogisch klimaat.  
 
Maakt onze visie iets bij je los? Ben je enthousiast om met ons ontwikkeling vorm te geven? 
Dan ben jij de leerkracht (in opleiding) die wij zoeken! 

Kijk voor meer informatie op www.sbodekans.nl  

 
Onderwijs op De Kans 

Elk schooljaar richten we ons op kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Hiervoor maken we 
gebruik van gegevens die ons nog meer helderheid geven over waar we aan moeten werken. 
De afgelopen jaren hebben we ons gericht op hoe we met elkaar omgaan in de school; het 
pedagogisch klimaat. Hoe begeleiden we onze kinderen ook al vragen ze soms heel specifieke 
aandacht? 

Op SBO De Kans wordt gewerkt met leermethodes die soms ook op het basisonderwijs 
worden gebruikt. De leerstof, de leertijd, de oefentijd en het tempo van leren wordt 
aangepast aan de onderwijsbehoefte van de kinderen. 
We werken bovenal aan de volgende drie kernbegrippen. 

• Competentie  

• Relatie  

• Autonomie  
 
Beschrijving van de groep 

 Op dit moment is het nog niet bekend voor welke bouw/groep de vacature uitstaat.  
De groepen van SBO De Kans zijn wat leeftijd betreft te vergelijken met de indeling van de 
basisscholen (groep 1 t/m groep 8). De school telt 14 groepen. De groepsgrootte varieert 
daarom van 10 tot ongeveer 16 leerlingen per groep. De leeftijden variëren van 4 tot 13 jaar. 
Iedere groep heeft een vaste groepsleerkracht of vaste groepsleerkrachten/ 
lerarenondersteuner. 

  

Begeleiding 

Je wordt door je mentor en de Opleider In School (Oplis) begeleid. Tevens is er op De Kans 
een begeleider voor startende leerkrachten die extra begeleiding biedt zowel voor de groep 
als in je eigen ontwikkeling.  

Profiel LIO-student 

 Onze ideale Leraar In Opleiding… 

• Heeft een stabiele persoonlijkheid; 

• Kan en wil omgaan met gedrag dat kinderen kunnen laten zien wat je niet meteen zou 
verwachten; 

• Denkt en handelt in oplossingen; 

• Heeft gezonde basishumor en wil samenwerken; 

• Kan en wil vanuit betrokkenheid in zekere distantie werken met de kinderen; 

http://www.sbodekans.nl/


 
• Wil leren met de kinderen en collega’s. 

 

Procedure 

• Een sollicitatiebrief voorzien van een heldere motivatie en bijbehorend Curriculum Vitae 

• Gesprek met directeur en potentiële mentor 

• Referenties zullen worden nagevraagd 

• Eventueel een proefles 
 

Vergoeding bij betaalde LIO-overeenkomst 

• Conform CAO 


