
DE TWISTER

Het is een warme plek om te
werken. Je gaat geen enkele
uitdaging alleen aan!

Sterre van 
De Twister 

zoekt een collega!MAAK KENNIS MET
VACATURE •  SEPTEMBER 2022

Ik leer elke dag van de stappen die de
kinderen zetten. Voor het ene kind is het
enorm belangrijk als hij zelf start met een
opdracht, de andere maakt soms op een dag
een gigantische stap in rekenen. Leren is voor
mij veel meer dan het aanbieden van lesstof.
De ontwikkeling van een kind als persoon is
zeker net zo belangrijk.

Ik ben doorgegroeid vanuit mijn stage. Er
wordt hard gewerkt. In het begin kun je je
het beste focussen op je directe collega's. De
rest komt wel. Daar mag je je tijd voor nemen.
Soms is het lastig dat we met best veel
collega's zijn. Het duurt dan even voordat je
ieders kwaliteiten kent en kunt benutten.

Het werken met niveaugroepen heeft zéker
meer voordelen dan nadelen. Je kunt ieder kind
veel beter bedienen. Jammer is wel dat je
minder met je groep samen bent. Hierdoor heb ik
wel minder tijd voor groepsvorming in mijn
stamgroep, daar zet ik dus bewust op in.

Iemand die er samen een mooi schooljaar van
kan maken. Samen met collega's en kinderen!

Ik vertel je graag hoe werken op De Twister is. Ben jij mijn
nieuwe collega? 

WANNEER IS JOUW WERKDAG GESLAAGD?

HOE BEN JE ALS NIEUW TEAMLID OPGENOMEN IN HET
TEAM?

WAT IS ER MINDER FIJN AAN DE TWISTER?

WAT HOOP JE IN EEN NIEUWE COLLEGA TE VINDEN?

MIJN NAAM IS
Sterre Janssen

IK BEN JAAR OUD25

IK WERK BIJ
De Twister in Horst

ALS
Leraar in het SBO

IN DE bovenbouw

IK DOE DIT WERK AL bijna 4 jaar

IK WERK fulltime

WAAROM DE TWISTER?



Onze visie op onderwijs:
Samen willen we betekenisvol,
doelgericht onderwijs vormgeven voor
alle kinderen uit de wijk, waarin plek is
voor de talenten van een ieder.

Wij zijn trots op:
Het in ontwikkeling brengen van een
grote diversiteit aan kinderen (BAO en
SBO) in één open gebouw. 

De Twister in drie woorden:

Ontwikkeling

Eigenaarschap

Ons team
Samenwerken

 

Op onze school werken...
36 medewerkers in 15 groepen 
met 260 kinderen samen aan de
toekomst. 

Basisschool
De Twister
regulier en speciaal basisonderwijs



LERAAR L10 OF L11
Werkplek

Omvang dienstverband
Werkdagen

Aard dienstverband
 

Arbeidsvoorwaarden
 

Middenbouw speciaal basisonderwijs
32 tot 40 uur
in overleg
In eerste instantie tijdelijk, bij gebleken geschiktheid
mogelijkheid tot vast binnen Dynamiek
schaal LC is mogelijk bij relevante post-HBO opleiding

Onze school is een leefgemeenschap, waar kinderen niet alleen veel leren, maar ook hun
persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, keuzes leren
maken en verantwoordelijkheid leren nemen. Samen-leren, samen-werken en samen-spelen in
een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Wij hebben daarom bewust gekozen voor een
reguliere basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs onder één dak.

Elk kind heeft recht op goed en passend onderwijs. Wij kijken naar wat kinderen nodig hebben. 
 We redeneren niet vanuit onze structuur en belemmeringen, maar vanuit kansen en wat het
kind nodig heeft. Dat doen we met elkaar als collega's, ouders, stagiaires en specialisten.
Kinderen voelen zich thuis in een sfeer van geaccepteerd worden zoals ze zijn. Dat geldt ook
voor onze collega's.

Over deze functie
Wij zijn op zoek naar iemand die ervaring heeft in het SBO of in ieder geval sterke affiniteit met de
doelgroep en de kinderen écht ziet. Iemand die  samenwerkt met collega's (ook met het basisonderwijs)
om de leerlingen in de unit samen goed onderwijs te kunnen bieden. Ervaring in unitonderwijs is een pré
net als een diploma bewegingsonderwijs. Er wordt gewerkt met verschillende niveaugroepen,
differentiëren is erg belangrijk. Het is fijn als je dit goed onder de knie hebt.
 
Meer informatie?
Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Marianne Brugge
(directeur) via marianne.brugge@dynamiek.nu. 

Solliciteren?
Spreekt deze vacature je aan, stuur dan je sollicitatie o.v.v. vacaturenummer 22.32 naar
hr@dynamiek.nu.
De reactietermijn voor deze vacature sluit op  29 september.

Wegens het starten van een extra groep zijn wij op zoek naar:


