
 
 
SBO Tobiasschool Amsterdam, vrijeschool voor speciaal basisonderwijs, is op zoek naar 

een leerkracht(en), fulltime/parttime, voor in totaal 1fte per 1 augustus 2022.  

Er is er ruimte in groep 3 t/m 8 omdat de huidige leerkrachten flexibel ingezet kunnen worden 

en we hierdoor rekening kunnen houden met de voorkeur voor het jongere- of oudere kind 

van de sollicitant. 

Heb jij als leerkracht altijd de meeste affiniteit met de leerlingen die minder goed meekomen 

in jouw klas? En ben jij toe aan een nieuwe uitdaging op pedagogisch vlak? Pas je 

vanzelfsprekend hoofd, hart en handen toe in het onderwijsaanbod? 

Dan ben je bij ons op de juiste plek. 

 

De Tobiasschool is een kleine SBO school (64 leerlingen) verdeeld over 4 kleine klassen en 

een VO school van 180 leerlingen.  

• De school richt zich op kinderen met intrinsieke problematiek, waarbij het leren en 

ontwikkelen niet vanzelf gaat. Waar kinderen kunnen worden wie ze zijn. 

• Onze school staat voor veelzijdig onderwijs, gericht op een brede en evenwichtige 

ontwikkeling van kinderen. We streven ernaar dat onze leerlingen zowel hun 

intellectuele vaardigheden als ook hun praktische, motorische, sociale en expressieve 

vaardigheden kunnen ontplooien. We spreken daarom van onderwijs voor hoofd, hart 

en handen. 

 

Wij zoeken een enthousiaste collega die: 

• Voldoet aan alle bekwaamheidseisen voor leraar basisonderwijs 

• Op positieve wijze en gedifferentieerd lesgeeft, overzicht heeft en rust uitstraalt 

• Bij voorkeur ervaring heeft in, dan wel sterke affiniteit heeft met, het vrijeschool-

onderwijs en speciaal basisonderwijs 

• Goede contactuele eigenschappen heeft in de omgang met kinderen, ouders en 

collega’s 

• Goed kan samenwerken in een team 

• De bereidheid heeft om zich te ontwikkelen in het vrijeschoolonderwijs 

Wij bieden: 

• Een kleine goed draaiende klas met enthousiaste leerlingen bij wie het leren en 

ontwikkelen niet vanzelf gaat 

• Een SBO school die zich richt op leerlingen met intrinsieke problematiek 

• Fijne en betrokken collega’s in een prachtig schoolgebouw waar aandacht is voor 

ruimtelijkheid, natuurlijke materialen, licht en kleur. 

• Een school waar kunstzinnig onderwijs en een kunstzinnige verwerking een vast 

onderdeel zijn   

• Een afwisselende taak waarbij er ruimte is voor eigen initiatief en ruimte om je lessen zelf 

vorm te geven 

• Werken in een bijzondere school waarin speciaal basisonderwijs en voorgezet onderwijs 

één school zijn 

• Ondersteuning en begeleiding 

• Een prachtige combinatie van vrijeschoolonderwijs versterkt met regulier onderwijs 

• Een salarisschaal conform cao-po 

 



 

 

De sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit: 

 

We zien graag je reactie tegemoet, reageren kan t/m 6 mei 2022. 

Indien je brief geselecteerd wordt, word je uitgenodigd voor een gesprek met de 

sollicitatiecommissie.  

Wil je niet meteen solliciteren maar eerst komen kijken en/of een dagje meelopen, dan ben je 

ook van harte welkom. 

 

Contactinformatie 

Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen werken? Dan komen we graag in contact met jou. 

Jouw sollicitatie zien we graag tegemoet en kun je richten aan: 

Frieda Wijnands, directeur, f.wijnands@tobiasschool.vova.nl  

Voor informatie kan je bellen naar 020 – 5797295 of naar de website www.tobiasschool.nl 

gaan.  
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SBO Tobiasschool Amsterdam, vrijeschool voor speciaal basisonderwijs, is op zoek naar een 
leerkracht voor twee dagen groep 5/6 (klas 3/4) en twee dagen voor groep 7/8 (klas 5/6); 
voor een aanstelling van 0.8 fte (een grotere of kleinere aanstelling is bespreekbaar) 
 
De Tobiasschool is een kleine SBO school (64 leerlingen) en een VO school van 180 
leerlingen. De school richt zich op kinderen met intrinsieke problematiek, waarbij het leren 
en ontwikkelen niet vanzelf gaat. Waar kinderen kunnen worden wie ze zijn. 
Onze school staat voor veelzijdig onderwijs, gericht op een brede en evenwichtige 
ontwikkeling van kinderen. We streven ernaar dat onze leerlingen zowel hun intellectuele 
vaardigheden kunnen ontplooien, als ook hun praktische, motorische, sociale en expressieve 
vaardigheden. We spreken daarom van onderwijs voor hoofd, hart en handen. 
 
Wij zoeken een enthousiaste collega die: 

• voldoet aan alle bekwaamheidseisen voor leraar basisonderwijs  
• op positieve wijze lesgeeft, overzicht heeft en rust uitstraalt 
• bij voorkeur ervaring heeft in, dan wel sterke affiniteit heeft met het vrijeschool-

onderwijs en speciaal basisonderwijs. 
• goede contactuele eigenschappen heeft in de omgang met kinderen, ouders en collega’s 
• goed kan samenwerken in een team 
• de bereidheid heeft om zich te ontwikkelen in het vrijeschoolonderwijs 
 
 
Wij bieden: 

• een kleine klas met gemiddeld 16 enthousiaste leerlingen per klas bij wie het leren en 
ontwikkelen niet vanzelf gaat. Na het periodeonderwijs wordt groepsdoorbroken en in 
kleine niveaugroepen gewerkt.  

• fijne en betrokken collega’s in een mooi schoolgebouw 
• een afwisselende taak waarbij er ruimte is voor eigen initiatief 
• werken in een bijzondere school waarin speciaal basisonderwijs en voorgezet onderwijs 

één school zijn 
• ondersteuning en begeleiding  
• een salariëring schaal L11 conform cao-po 
• tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling 
 
 
Contactinformatie 
Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen werken? Dan komen we graag in contact met jou. 
Jouw sollicitatie zien we graag tegemoet en kun je richten aan Frieda Wijnands, 
directeur,  f.wijnands@tobiasschool.vova.nl  
Graag reageren voor 15 juni 2019. 
Voor informatie kan je bellen 020 – 5797295 of naar de website gaan www.tobiasschool.nl  
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