
 

 

 

 

 

Groepsleraar (wtf 1) per 01-08-2014 
 
De Praktijkschool Apeldoorn is een school voor voortgezet onderwijs, schoolsoort praktijkonderwijs, vallend 
onder de Stichting Leerplein055.  
De school bereidt moeilijk lerende jongeren (12 tot 18 jaar) voor op een zelfstandige deelname aan de 
maatschappij via stages, praktijkscholing, theoretisch onderwijs waar dat mogelijk is en diverse vormen van 
beroepsgerichte scholing.  

De cultuur van de school bouwt op de drieslag autonomie, competentie en relatie. Zij wil een lerende organisatie 
zijn. 

 

De groepsleraar is de spil in de begeleiding van een toegewezen groep leerlingen in samenwerking met ouders, 
collega’s en derden en verzorgt het algemeen vormend onderwijs.  
 

U maakt deel uit van een betrokken, op samenwerking en resultaat gericht schoolteam. In samenwerking en 
overleg met de leerling en ouders geeft u vorm aan het individueel ontwikkelingsplan en bent daarvoor 
eindverantwoordelijk. Doorontwikkeling van vraag gestuurd onderwijs heeft prioriteit. Organisatorisch vermogen 
(Klassenmanagement), het bieden van een duidelijke (pedagogische) structuur, verantwoording nemen en 
afleggen, initiatief en samenwerken gericht op schooldoelen zijn voorwaardelijk.  

Kennis rond kinderen met ondersteuningsvragen samenhangend met beperkte capaciteiten en sociaal-
emotioneel functioneren is of wordt door studie verdiept en verworven (Master). 
 

De schoolsoort praktijkonderwijs valt onder de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Voor het personeel is de cao 
van het voortgezet onderwijs van toepassing. De school heeft een functiebouwwerk voortgezet onderwijs. De 
functie groepsleraar  wordt gehonoreerd in schaal LB. Zie verder de functiebeschrijving.  

Leraren met een PABO-bevoegdheid zijn bevoegd voor het geven van onderwijs in een school voor 
praktijkonderwijs. Er is een ondersteuningstraject voor leraren die op de school beginnen, gebaseerd op het 
initiatief van de medewerker. 

 
Voor informatie kunt u contact opnemen met;  
Rob van Lohuijzen, directeur (s)055 5332544 (m)06 34153617 of  
André Koers, adjunct-directeur (s)055 5332544 (m)06 45023699. 
 
Reacties ontvangen wij graag voor maandag 12 mei: Praktijkschool Apeldoorn, Postbus 712, 7300 AS, 
Apeldoorn, E-mail info@praktijkschool-apeldoorn.nl  
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 17 juni.   Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week 
van 23  
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