
        

 

2020.30     Vakleraar bewegingsonderwijs, De Rotonde Gorinchem 

 
SPON zoekt voor de locatie SBO De Rotonde in Gorinchem een  

vakleraar bewegingsonderwijs L11-functie 

per 26-10-2020 

wtf 0,5 

(maandagmiddag, dinsdag en donderdag) 

 

 

De Rotonde biedt speciaal basisonderwijs aan leerlingen van 4 tot 13 jaar, die m.n. door 

gedragsproblematiek onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijsaanbod binnen 

het regulier onderwijs. De school heeft gemiddeld ongeveer 115 leerlingen, verdeeld over 

9 groepen. De school is ontstaan vanuit een fusie tussen De Linge (Yulius) en De 

Rotonde.  

 

Op De Rotonde worden de volgende arrangementen aangeboden: 
- Het Jonge Risicokind (kleuters) 
- SBO 
- SBO zwaar 
- ASS 

 
Meer informatie kunt u vinden op https://www.rotonde.spon.nl. 

 

SBO De Rotonde zoekt iemand die:  

 Bekwaam, gemotiveerd en breed inzetbaar is (groep 1 t/m 8); 

 Aantoonbare affiniteit heeft met onze doelgroep (leerlingen met leer-, ontwikkelings- 

en met name autisme en andere gedragsmoeilijkheden) en speciaal onderwijs; 

 Methodisch kan werken aan de (motorische) ontwikkeling van onze leerlingen en 

bewegen in kan zetten om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te 

bevorderen; 

 Vanuit structuur plezier in (samen) bewegen centraal stelt; 

 Bereid is actief bij te dragen aan team- en schoolactiviteiten; 

 Een prettige collega is die goed kan samenwerken; 

 Steekwoorden: een open, lerende houding, stevig in je schoenen staan, gevoel voor 

humor hebben, goed kunnen relativeren en respect hebben voor de diversiteit op 

onze school. 

 In het bezit is van de wettelijk verplichte bevoegdheden(ALO); 

 In het bezit is van een geldig VOG; 

 Minimaal één relevante referentie kan overhandigen. 

 

Sollicitatieprocedure 

De vacature staat in eerste instantie open voor medewerkers met een aanstelling binnen 

SPON, maar externen worden ook van harte uitgenodigd te reageren. Geef in uw reactie 

minimaal één relevante referentie. 

 

De benoeming en honorering zijn conform CAO PO. 

 



Voor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met Cindy de Rek,  directeur van 

De Rotonde, telefoonnummers 0183-623373 of 06-83251338. 

 

U kunt uw sollicitatie t/m 17 september a.s. richten aan: 

c.derek@spon.nl onder vermelding van het referentienummer 2020.30. 

 

SBO De Rotonde 
Dr. Hiemstralaan 85 
4205 KK Gorinchem 
Tel. 0183-623373 

 

 

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.nl. 
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