
 

SPON (SPECIALISTEN IN PASSEND ONDERWIJS) IS EEN ONDERWIJSORGANISATIE IN 

DE REGIO DRECHTSTEDEN EN GORINCHEM MET NEGEN SCHOLEN VOOR SPECIAAL 

BASISONDERWIJS, (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS, PRAKTIJKONDERWIJS EN VMBO. 

LEERLINGEN KRIJGEN BIJ SPON SCHOLEN HET ONDERWIJS EN DE ONDERSTEUNING DIE 

PAST BIJ HUN MOGELIJKHEDEN EN BEHOEFTE. VOOR PRAKTIJKSCHOOL DE SPRONG 

ZOEKEN WE DOOR GROEI EN PENSIONERING MEERDERE  

 

DOCENTEN 
 

Als theoriedocent geef je AVO-lessen aan leerlingen uit verschillende leerjaren en mogelijk op beide 

locaties.  

 

Je zorgt voor maatwerk voor de leerlingen en overlegt veelvuldig met andere collega's over een 

passend onderwijsaanbod. Hierop ben je in staat met de leerling te reflecteren op- en reflecteert mét 

hun de ontwikkeling en onderwijsbehoeften. 

 

Om dit te kunnen doen breng je het liefst ervaring in het praktijkonderwijs mee. Maar mocht je op een 

andere manier werkervaring hebben op de genoemde vakgebieden, en heb je daarnaast sterke 

pedagogische en didactische vaardigheden en heb je affiniteit met de doelgroep, nodigen we je ook van 

harte uit jouw interesse kenbaar te maken.  

 

Ben je enthousiast en flexibel? Heb je een PABO-diploma of een andere onderwijsbevoegdheid en een 

speciale interesse in een van de vakken, burgerschap, Engels, ICT- of mediawijsheid theorielessen. Heb 

je een frisse kijk op onderwijs én de wil mee te werken aan een ambitieuze school in ontwikkeling? Dan 

is deze baan op De Sprong iets voor jou! 

 

Je kunt rekenen op een fijne samenwerking met collega’s, volop doorgroeiperspectief binnen SPON en 

goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-VO onderwijs, schaal LB. 

 

 

 



 

Wil je meer weten? 

Bel met Patricia Bijloo via telefoonnummer 06-42870067 Proef de sfeer van de school op de website 

https://www.sprong.spon.nl/  

 

Heb je interesse? 

We gaan graag in gesprek met jou! Stuur voor 15 mei 2021 een e-mail met CV en motivatiebrief aan 

info@spon.nl  

 

De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. We nodigen deelnemers aan het SOT-programma 

van SPON van harte uit te solliciteren.  
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