
 
 

Stichting De Hoeksche School 
openbaar primair en voortgezet onderwijs 

Hoeksche Waard 
 

 
 

20 basisscholen 
1 school speciaal basisonderwijs 
2 scholen voortgezet onderwijs 

5000 leerlingen 
500 medewerkers 

 

 
Ons motto: 

De mooiste tijd van je leven! 
 

 
 

Sbo Het Pluspunt is een school  
voor speciaal basisonderwijs 

en heeft 86 leerlingen,  
verdeeld over 8 groepen. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                 

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste,  
 

Leerkracht SBO 

met expertise op het gebied van hoogbegaafdheid 
voor sbo Het Pluspunt in Oud-Beijerland 

Een unieke school voor het ontwikkelen van talenten bij kinderen die 
specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben. Een school die 
kinderen het plezier in leren teruggeeft en hoge verwachtingen heeft van 
kinderen. Biedt onderwijs in drie verschillende units. Expertise in 
hoogbegaafdheid, autismespectrumstoornis, gedrag en leren onder één dak.  

 
Waar zijn wij naar op zoek: 
Een enthousiaste collega speciaal basisonderwijs met kennis op gebied van 
hoogbegaafdheid. Je wordt in eerste instantie ingezet voor extra 
ondersteuning van de huidige leerkrachten maar later sta je zelfstandig als 
groepsleerkracht voor een groep. Een collega die de huidige expertise weet 
uit te breiden naar een hoger niveau voor de gehele unit. 

 
Wat breng je mee: 

 Een PABO-diploma 

 Aantoonbare expertise op gebied van hoogbegaafdenonderwijs 

 Een groot hart voor kinderen/empathisch vermogen 

 Een positieve instelling en doorzettingsvermogen 

 
Wij bieden u: 

 Een uitdagende baan in een dynamische werkomgeving 

 Een fijn, behulpzaam en gezellig team (19 personen) 

 Een aanstelling van 0,5 – 1,0 (in overleg) met uitzicht op vast 

 
Voor meer informatie over de school: 

 Ferry van Lier, directeur Obs Het Pluspunt, tel. 0186-615403 

 www.pluspunthw.nl  

 
Voor meer informatie over het Bestuur en de mogelijkheden: 

 Annette van der Linden, medewerker PZ, tel. 078-6295991 

 www.dehoekscheschool.nl 

 
Uw sollicitatie: 

 Stuur je sollicitatie met cv zo spoedig mogelijk naar het 
bestuurskantoor van Stichting De Hoeksche School, Biezenvijver 5, 
3297 GK Puttershoek of mail naar sollicitatie@dehoekscheschool.nl 
 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs. 

 

 

Obs Het Pluspunt 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwic9Ly_g_vkAhVFLewKHRBgBkMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sportrusten.nl%2Fgoed-idee-ademhalingsoefeningen-voor-kinderen-op-school%2F&psig=AOvVaw2AxygbS6wjre5u-Hmo0Fb2&ust=1570018133375462
http://www.pluspunthw.nl/
http://www.dehoekscheschool.nl/
mailto:sollicitatie@dehoekscheschool.nl
mailto:sollicitatie@dehoekscheschool.nl

