
 
 
 
 
 
 

  

SBO Aquamarijn in Leeuwarden 
is op zoek naar 

 

• Leerkracht (L 11 – vast/tijdelijk dienstverband) 
 
Jouw werkzaamheden 
Hierbij is het van belang dat jij stevig in je schoenen staat, een positieve en open instelling hebt en 
bereid bent om jezelf te blijven ontwikkelen.  
Je kunt een pedagogisch klimaat neerzetten waarin leerlingen zich veilig voelen, positief benaderd 
worden en succeservaringen kunnen opdoen. Je biedt duidelijkheid en structuur en handelt daarin 
consequent. Je bent in staat om aan de hand van moderne lesmethodes te werken en daar waar nodig 
je keuzes te maken uit het leerstofaanbod om zo goed af te stemmen op de groep.  
Je draagt bij aan de activiteiten van de school, zoals schoolevenementen en teamvergaderingen. Je 
levert een bijdrage aan de vernieuwing van het onderwijs en draagt bij aan je eigen 
deskundigheidsbevordering. 
 
Wij zoeken een leerkracht die een uitdaging ziet in het werken met leerlingen die extra ondersteuning 
behoeven. 
 
Jouw werkplek 
SBO Aquamarijn ‘waar speciaal gewoon kan zijn’ 
SBO Aquamarijn is een school voor christelijk speciaal basisonderwijs in Leeuwarden, waar vanuit een 
prettige sfeer en duidelijke structuur afgestemd onderwijs geboden wordt aan leerlingen die dit nodig 
hebben. Het onderwijs wordt in aanbod en tempo afgestemd op de mogelijkheden en kwaliteiten van 
de circa 300 leerlingen door een bevlogen en betrokken team van zo’n 70 medewerkers. Het 
uitgangspunt daarbij is vertrouwen in de mogelijkheden van leerlingen en hoge verwachtingen hebben 
met betrekking tot het bereiken van doelen. Op SBO Aquamarijn is veel expertise en ondersteuning 
aanwezig en de organisatiestructuur is gericht om het onderwijs goed af te kunnen stemmen op de 
behoeften van de leerlingen. SBO Aquamarijn streeft naar een hoge onderwijskwaliteit waarbij op een 
proactieve manier kijken en opbrengstgericht werken de basis vormen.  
 
 
 



 

Wat wij vragen 
- Je bent in het bezit van een PABO-diploma; 
- Je hebt bij voorkeur ervaring in het SBO; 
- Je bent pedagogisch en didactisch sterk; 
- Je hebt kennis van leer- en gedragsproblematieken; 
- Je hebt passie en ambitie voor het onderwijs en de leerlingen van SBO Aquamarijn; 
- Goede communicatieve vaardigheden en het vermogen deze te vertalen in het werken 

met leerlingen, ouders en teamleden; 
- Je bent een teamwerker met een flexibele instelling; 
- Je bent iemand die ´stevig´ staat, maar ook kan meebewegen, een positieve inslag en 

humor heeft. 
 
Wat wij bieden 
Inschaling in schaal L11, conform de CAO voor het Primair Onderwijs. 
 
Meer weten? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Monique Wiersma, adjunct directeur via 
058-2662271. 
Ben jij in staat om zowel op pedagogisch als didactisch gebied leerlingen de juiste 
ondersteuning te bieden en draag jij leerlingen die speciale aandacht en zorg nodig hebben 
een warm hart toe, dan zien wij graag jouw brief en cv tegemoet! 
 
Wij ontvangen graag je motivatiebrief en CV via de e-mail naar Marrit Okkema, 
administratie@sbo-aquamarijn.nl 
 
 


