
 

  

Functie titel 
Afzender en mogelijk fte 

Wil jij werken binnen een hecht, veelzijdig en ondernemend team? Op een 

goed gefaciliteerde locatie, waar we onze leerlingen begeleiden naar stage, 

diploma of het regulier onderwijs? Waar je ook nog heerlijk kunt lunchen of 

een verse maaltijd kunt meenemen? Dan zijn wij waarschijnlijk een goede 

match voor elkaar! 

 

Dit doe je in deze baan: 

• Je geeft les aan een klas (max 12 leerlingen). 

• Je geeft beeldende vorming, tekenen, handvaardigheid, creatieve vorming.  

• Je begeleidt leerlingen die moeite hebben met schoolse vaardigheden.  

• Je begeleidt leerlingen (2) die staatsexamen doen.   

• Je houdt nauwkeurig de administratie bij. 

• Je sluit aan bij vergaderingen en overleggen.  

 

En jij:  

• Hebt een diploma 1e graad of 2e graad beeldende vorming /  

tekenen/techniek. 

• Hebt een PABO diploma met ervaring in de gevraagde vakken. 

• Hebt wellicht een Master EN en/of andere relevante diploma’s op zak.  

• Hebt ervaring met de leeftijdsgroep, met de doelgroep of wil ze graag 

   leren kennen.  

• Hebt een gezonde dosis humor gecombineerd met flink wat flexibiliteit. 

• Hebt een doelgerichte, gestructureerde en proactieve houding.  

• Kan en wil goed samenwerken.  

• Bent beschikbaar vanaf 8-5-23 tot en met 21-7-23 op maandag, dinsdag en 

woensdag.   

 

 

Onze school:  

De Spinaker is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en geeft 

onderwijs aan leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen. Wij 

zetten ons in voor de ontwikkeling van elke jongere op weg naar een 

volwaardige plaats in de samenleving.  

“Met Aandacht naar Zelfstandigheid”.  

 

Meer over ons vind je op: vsoalkmaar.despinaker.nl  

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met  

Ludo Helmes, vestigingsdirecteur, 072-5140244.  

 

Maken we kennis met elkaar?  

We zijn ontzettend benieuwd naar jou! Mail je motivatiebrief met cv tot 

uiterlijk 6 maart 2023 naar directievsoalkmaar@ronduitonderwijs.nl t.a.v. 

Ludo Helmes, vestigingsdirecteur. 

 

Inschaling en gesprekken  

De inschaling geschiedt conform de geldende CAO voor het Primair Onderwijs, 

schaal LC.  

Sollicitatiegesprekken worden gepland in week 11 of 12.  

 

Ons adres: 

Jan Ligthartstraat 7  

1817 MR Alkmaar 

 

Vakdocent beeldende vorming 
VSO Alkmaar 0,6 wtf, ma-di-wo 

https://vsoalkmaar.despinaker.nl/vso-alkmaar/inrichting-van-het-onderwijs/uitstroom-volgend-onderwijs/
mailto:directievsoalkmaar@ronduitonderwijs.nl

