
 

Vacature Christelijk Speciaal Onderwijs 
De Wingerd te Nunspeet 

ENTHOUSIASTE LEERKRACHT MIDDEN/BOVENBOUW 

WTF 1,0 tijdelijk, met uitzicht op een vast contract 

 
Over Ons 

Heb jij altijd al een groep op het SO (ZML) willen 

opstarten en de vrijheid willen hebben om het 

onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven voor 

deze doelgroep? Dan is dit jouw kans! 

 

De Wingerd is een school voor speciaal onderwijs 

voor leerlingen van 4 tot en met 20 jaar. In ons 

onderwijs vinden wij het belangrijk dat we de 

ruimte geven aan alle leerlingen.  

Wij dagen leerlingen uit waar dit kan, geven 

leerlingen een veilige omgeving waarin ze zich 

kunnen ontwikkelen en bereiden onze leerlingen 

voor op de maatschappij waarin zij straks kunnen 

functioneren als zij onze school verlaten. 

Waar wij voor staan? 

• Speciaal onderwijs voor leerlingen uit de 

regio. 

• Onderwijs vormgeven zodat leren wel 

lukt. Focus ligt op wat wel kan, niet op 

wat niet lukt. In een veilige leeromgeving. 

• Leren in het tempo dat passend is bij het 

kind. 

• De ouders, het kind en de school werken 

samen. 

Wie zoeken wij 

Ben jij die enthousiaste collega die wij zoeken? 

- Heb jij oog voor de leerling die moeilijk tot leren 

komt en een extra handje hulp nodig heeft? 

- Voel jij de zorgleerlingen aan en weet jij wat er 

nodig is om toch tot leren te komen? 

- Ben jij een echte teamplayer? 

- Wil jij jezelf blijven ontwikkelen en sta jij open voor 

feedback? 

- Pas jij binnen onze christelijke identiteit? 

 
Wat bieden wij 

In het nieuwe jaar (feb 2023) starten wij een nieuwe 

groep. Onze school groeit! Dit betekent dat jij een 

nieuwe groep mag opstarten (groep van 8 leerlingen bij 

de start). 

- Begeleiding bij het vormgeven en het afstemmen 

van het onderwijs. 

- Mogelijkheden tot professionalisering. 

- Ondersteuning van een onderwijsassistent die alle 

dagen in de groep aanwezig is. 

- Een mooie doelgroep, betrokken ouders, warm, 

gezellig, enthousiast en professioneel team. 

Meer informatie 

Bij vragen kan je altijd contact opnemen met Franca Rieteco  

(adjunct) of Asje Palland (directeur) via 0341-252570 of 0341-

253211. Solliciteren? Stuur jouw motivatiebrief en CV naar 

directie@dewingerdnunspeet.nl t.a.v. A. Palland.  

De vacature staat open tot 13 januari 2023.  

De Wingerd is één van de zes scholen van Stichting EduCare. 

Onder de stichting vallen drie scholen voor speciaal 

basisonderwijs, één school voor praktijkonderwijs en twee 

scholen voor ZML. Met ruim 280 medewerkers verzorgen wij 

binnen onze stichting onderwijs en begeleiding voor zo’n 950 

leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. 
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