
 

SWV PO de Meierij zoekt in samenspraak met KC aan de Aa  

m.i.v. 1 maart 2022  

Een leerkracht voor de jonge kind groep (wtf 0,6) 
 

Samenwerkingsverband PO de Meierij wil graag in gesprek komen met leerkrachten, die 

geïnteresseerd zijn in een aanstelling voor het groepsarrangement het jonge kind, dat zal worden 

vormgeven binnen Kindcentrum aan de Aa. 

 

Groepsarrangement Jonge Kind 
Binnen een jonge kind groep kunnen kinderen worden geplaatst in de leeftijd van 3 ½ - 6 jaar. Binnen 

dit groepsarrangement worden ongeveer 10/15 kinderen gedurende minimaal 1 jaar intensief 

begeleid door een leerkracht en een onderwijsassistent en wordt er verwacht dat ze na deze periode 

weer kunnen instromen binnen een reguliere groep van de basisschool.  

Hierbij is het ook van belang om de leerkracht van de reguliere groep tools aan te reiken, waarmee 

het handelingsrepertoire kan worden versterkt.  

 

De leerkracht, die de jonge kind groep gaat begeleiden is of komt in dienst van een schoolbestuur en 

zal worden gedetacheerd naar Samenwerkingsverband de Meierij.  

Het Samenwerkingsverband heeft de regie over het groepsarrangement. De dagelijkse leiding aan de 

leerkracht en de onderwijsassistent is in handen van de directie van Kindcentrum aan de Aa. 

 

Profielschets: 

 

We zijn op zoek naar een leerkracht die: 
- Pedagogisch sterk is en kinderen structuur en duidelijkheid kan bieden. 

- Theoretische kennis bezit van kinderen met speciale onderwijsbehoeften op het gebied van  

gedrag, taakhouding, zelfstandigheid, sociaal emotionele ontwikkeling en spraak/taal. 

- Ontwikkelingsgericht kan werken aan doelen en leervoorwaarden op de bovengenoemde 

gebieden. 

- Ervaring, maar vooral ook affiniteit met jonge kinderen heeft. 

- Handelingsbekwaam is in de omgang met en de begeleiding van deze kinderen. 

- Een uitgesproken visie heeft op passend onderwijs en inclusiviteit. 

- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 

- Creatief en flexibel is. 

 

  



Reactie: 
Als je geïnteresseerd bent in deze vacature kun je tot uiterlijk 1 februari a.s. je gemotiveerde  

reactie en curriculum vitae sturen naar: midden@demeierij-po.nl t.a.v. Harriet van den Eerenbeemt. 

 

Informatie en procedure:  
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Frank Willems; ondersteuningsmanager 
van SWV de Meierij OE Midden (`s-Hertogenbosch) Telefoon: 06-46789685. De 
gesprekken vinden plaats op woensdag 9 februari tussen 13.00 uur en 18.00 uur.  
(SWV de Meierij PO - Hervensebaan 9 ‘s-Hertogenbosch) 
 
Informatie over SWV de Meierij is te vinden op onze website: www.demeierij-po.nl 

 
 

mailto:midden@demeierij-po.nl
http://www.demeierij-po.nl/

