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2020.10  Leraar vervangingspool SPON  

  

SPON zoekt leraren voor de Vervangingspool 

werktijdfactor minimaal 0,6 t/m 1,0 

salarisschaal L11 

uitzicht op vaste benoeming 

  

 

De Vervangingspool 

Sinds augustus 2016 heeft SPON haar eigen vervangingspool ingericht met leerkrachten 

en onderwijsassistenten. Deze (vaste) medewerkers verzorgen onderwijs of 

ondersteuning binnen alle SPON-scholen (met uitzondering van het Griendencollege) 

waar vervanging wenselijk is. 

 

SPON zoekt leraren die:  

- Enthousiast, bekwaam en flexibel zijn;  

- breed inzetbaar zijn binnen de verschillende scholen van SPON;  

- in het bezit zijn van de wettelijk verplichte bevoegdheden (PABO-diploma);  

- bij voorkeur in het bezit is van het diploma master-SEN (of bereid is dit diploma 

te behalen);  

- de missie van SPON onderschrijven;  

- in staat zijn onze leerlingen veiligheid, duidelijkheid en structuur te bieden; 

- beschikt over een positieve instelling, doorzettings- en relativeringsvermogen;  

- de mouwen op willen stropen; 

- planmatig, handelings- en opbrengstgericht kunnen werken; 

- in het bezit zijn van rijbewijs BE en eigen auto.  

 

SPON biedt:  

- Geweldige kinderen die iedere dag een enthousiaste juf of meester verdienen;  

- enthousiaste en betrokken collega’s; 

- de mogelijkheid om onderwijservaring op te doen binnen verschillende soorten 

doelgroepen; 

 

Sollicitatieprocedure  

U kunt uw brief richten aan de Vervangingspool via vervanging@spon.nu onder 

vermelding van het referentienummer 2020.10. 

 

De vacature staat tegelijkertijd open voor interne- en externe kandidaten.  

Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. 

 

In uw reactie zien we graag terug: 

- een onderbouwde motivatie  

- uw CV 

- minimaal één referentie 

- vanaf wanneer u beschikbaar bent 

- uw minimale en maximale aantal gewenste werkdagen 

 

Er zijn meerdere sollicitatierondes tot het einde van het schooljaar. 

Gesprekken ronde 1 zijn reeds ingepland 

Gesprekken ronde 2 zijn op 19 mei 2020 

Gesprekken ronde 3 zijn op 9 juni 2020 

U krijgt minimaal een week van tevoren een uitnodiging voor een gesprek.  
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De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op het Bestuurskantoor SPON, Noordersingel 1, 

te Papendrecht. 

 

Voor meer informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met 

Jennifer Saris, 06 28 655 749 

 

 

SPON in het kort 

SPON is een onderwijsorganisatie bestaande uit 9 scholen (11 locaties), gevestigd in de 

regio Drechtsteden en Gorinchem. Ca. 390 medewerkers verzorgen het onderwijs en de 

begeleiding van ca. 1.450 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar.  

SPON omvat vijf typen scholen: 

 speciaal Basisonderwijs (sbo). 

 speciaal onderwijs (so). 

 voortgezet speciaal onderwijs (vso). 

 praktijkonderwijs (pro). 

 voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).  

 

Het onderwijs biedt individuele aandacht en een optimale leeromgeving die past bij de 

didactische en pedagogische mogelijkheden van de leerlingen. Waar nodig wordt 

intensief samengewerkt met partners die een aanvullend zorg- en begeleidingsaanbod 

kunnen verzorgen. Het gezamenlijke doel is dat leerlingen hun talenten zo goed mogelijk 

kunnen ontwikkelen, als voorbereiding op een succesvolle toekomst in het 

vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt of in de dagbesteding. 

 

Voor meer informatie over SPON en haar scholen verwijzen we naar de website 

www.spon.nu. 

 

http://www.spon.nu/

