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Wil jij iedere dag het verschil maken? 
Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Apeldoorn zoekt per direct voor SBO de Prinsenhof een; 

Groepsleerkracht (M/V) voor 0,6– 1,00 WTF 
 

Stichting CSO Apeldoorn vertegenwoordigt een diversiteit aan speciaal en regulier onderwijs 

waardoor wij uniek en onderscheidend in de regio zijn. Zo heeft CSO naast SBO De Prinsenhof ook 

ambulante begeleiding, het steunpunt autisme, een SO (De Zonnehoek), een VSO (De Zonnehoek) 

en een school voor praktijkonderwijs (De Boog) waar leerlingen reguliere diploma’s kunnen halen. 

 

De Prinsenhof is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs (SBO) voor leerlingen van 4 

tot 12 à 13 jaar. Binnen De Prinsenhof bieden wij een passende onderwijsomgeving voor de 

leerlingen die stimulerend, uitdagend en veilig is.  

Ons doel is om leerlingen met een speciale hulpvraag een sterke basis mee te geven, zodat zij later 

zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren als volwaardig lid van onze maatschappij. 

 

Bij aanvang betreft het een dienstverband (L11-functie) voor een jaar. Mogelijk dat dit op termijn 

omgezet kan worden in een vast dienstverband. De kandidaat dient in het bezit te zijn van een 

onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs en een Master of bereid te zijn deze te halen.  

Wij bieden onze werknemers: 

• Een prettige werkomgeving binnen een ondernemend team. 

• Interne en externe scholing. 
• Een prima salaris en goede secundaire arbeidsomstandigheden. 

• Ontwikkelmogelijkheden in de school en binnen de stichting. 

Wij vragen van onze nieuwe collega het volgende: 

• Affiniteit met de leerlingen binnen ons onderwijs. 
• Vorm kunnen geven aan de christelijke identiteit van de school. 

• Ervaring binnen het Bao of SBO gewenst. 

• Flexibiliteit, creativiteit, relativeringsvermogen en humor zijn karaktereigenschappen die 
binnen het team zeer op prijs worden gesteld. 

 

Benoemingsvoorwaarden:  

• In het bezit van een lesbevoegdheid voor groepsleerkracht in het primair onderwijs. 

• Van kandidaten wordt verwacht dat zij breed inzetbaar zijn in verschillende groepen. 
• Zo mogelijk ervaring in het speciaal (basis) onderwijs. 

                                

Informatie/ sollicitatie: 

• Informatie is in te winnen bij mevrouw E. Wesselink (adjunct-directeur) of mevrouw  

A. Beltman (directeur) tel. school 055-5889889 of 06-13833267. 
• Meer algemene informatie is beschikbaar via http://www.cso-deprinsenhof.nl/   

• Sollicitaties kunt u mailen naar: “De Prinsenhof” t.a.v. mevrouw A. Beltman, Mr. van 

Hasseltlaan 57, 7316 DK Apeldoorn. e-mail: info@cso-deprinsenhof.nl 
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