
  

                                         

 

 

 

Op De Wingerd in Nunspeet zijn we zo spoedig mogelijk op zoek naar een enthousiaste 

Leerkracht (M/V) 
(1 fte) 

 

Wie zijn wij? 
EduCare is een christelijke scholengroep in Harderwijk en omgeving die zich richt op het 
speciaal onderwijs. Onze leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar hebben van ons een 
speciaal en extra steuntje nodig.  Voor onze leerlingen doen wij er dus heel erg toe! Met 
ruim 260 medewerkers op 6 scholen zetten we ons dagelijks voor ze in.  
 

Op De Wingerd is ons motto ‘Veilig waar het moet, uitdagend waar het kan’. De Wingerd 
begeleidt en ondersteunt leerlingen in hun zoektocht naar volwassenheid. De school telt op 
dit moment 66 leerlingen en het team bestaat uit 31 collega’s. Op de Arend is het motto ‘Op 
de Arend durven kinderen hun vleugels uit te slaan’. Er zitten 76 leerlingen op De Arend en 
het team bestaat uit 18 collega’s. 
 
Op De Arend en De Wingerd tellen we in totaal 13 groepen waarvan 3 SO, 3 VSO en 6 SBO 
groepen. 

 
Zoek jij… 
Een baan als (LC) leerkracht binnen het SO? Een leerkrachtondersteuner voor de klas die 
gezamenlijk met jou het onderwijs vorm geeft? Een klas die bestaat uit zeer moeilijk lerende 
kinderen, waarbij omgaan met hechting een specialiteit is? En een school die volop in 
ontwikkeling is en jij graag jouw bijdrage hierin wilt laten zien? Lees dan graag verder! 
 

Wij zoeken iemand die… 
Affiniteit heeft met leer- en gedragsproblematiek en vanuit verbinding een bijdrage levert aan 
de ontwikkeling van onze leerlingen.  
Duidelijkheid in de klas biedt door het stellen van duidelijke kaders en daarnaast veel rust 
uitstraalt. 
Affiniteit heeft met de christelijke grondslag van de school. 
Een bijdrage levert aan de verdere professionalisering van onze school. 
Beschikt over een Pabo diploma en Master Sen of vergelijkbare opleiding (of bereidt deze te 
halen). 
 

Iets voor jou? 

Graag zien we jouw motivatiebrief in combinatie met je CV tegemoet. Wil je meer 
informatie over onze school en/of functie of kom je graag op voorhand even langs? 
 
Neem dan telefonisch contact op met Franca Rieteco, Adjunctdirecteur De Arend & De 
Wingerd, tel. 0341-252570/0341-253211 of mail naar f.rieteco@dewingerdnunspeet.nl.  
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