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zoekt m.i.v. 1 augustus 2022 
 

leerkrachten 
(wtf 0,5 – wtf 1,0 voor de TOP-groep) 

 
 
 

De TOP-groep (Tijdelijk Op een andere Plek) 
Het komt soms voor, dat kinderen met opvallende externaliserende gedragsproblemen 
binnen de reguliere scholen nog maar nauwelijks zijn aan te sturen. Om verdere escalaties 
te voorkomen kunnen deze kinderen tijdelijk worden opgevangen binnen de TOP-groep. 
De aanpak binnen de TOP-groep is erop gericht om de kinderen voldoende handvatten te 
bieden om na een periode van maximaal 6 maanden weer terug te kunnen keren naar de 
reguliere school. Hierbij is het ook van belang om de leerkracht van de reguliere groep 
tools aan te reiken, waarmee zijn of haar handelingsrepertoire kan worden versterkt. 
Binnen de TOP-groep kunnen 8-10 leerlingen worden opgevangen. De groep wordt 
dagelijks begeleid door twee professionals. 
 
De TOP-groep is  gehuisvest in BBS de Hambaken (KC de Duizendpoot) in `’s-Hertogenbosch 
 
Profielschets 
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige collega van 
de TOP-groep zijn we op zoek naar een leerkracht(en) die: 

• Theoretische kennis bezit op het gebied van kinderen met ontwikkelingsproblematieken. 
• Ervaring maar vooral ook affiniteit heeft met kinderen, die vaak lastig gedrag vertonen. 

• Zich handelingsbekwaam voelt in de omgang met en begeleiding van de kinderen. 

• Visie heeft op passend onderwijs. 
 

De kinderen van de TOP-groep willen vooral een leerkracht die: 
• voor een veilige, voorspelbare en gestructureerde leef- en leeromgeving zorgt; 

• duidelijke grenzen aangeeft en consequent handelt; 
• het gedrag van leerlingen verklaart vanuit onmacht in plaats van onwil; 
• het gewenste gedrag van leerlingen beloont en hierdoor voor succeservaringen zorgt, 

waardoor het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de leerlingen wordt versterkt; 
• creatief en humoristisch is en gewoon goed les kan geven. 

 
 

  



Informatie, procedure 
Je gemotiveerde reactie en curriculum vitae kun je tot uiterlijk 1 april a.s. sturen naar: 
midden@demeierij-po.nl  t.a.v. Harriet van den Eerenbeemt 

 
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 13 april tussen 14.00 en 17.00 uur op 
kantoor van het samenwerkingsverband, Hervensebaan 9 te `s- Hertogenbosch. 
 
Informatie over SWV PO de Meierij is te vinden op onze website: www.demeierij-po.nl 

 
De benoeming vindt plaats op basis van een detacheringsovereenkomst met een schoolbestuur. 
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