
 

- Leer met plezier en ontwikkel je talenten - 

 

SBO Het Zilverlicht is op korte termijn op zoek naar collega’s die ons team kunnen versterken.  

Het gaat om:  

1) Een vacature van 20 uur (WTF 0,5) per week, voor administratief medewerker. Werktijden in 

overleg, maar in ieder geval op de woensdag- en vrijdagochtend.  

2) Een tijdelijke vacature van 24 uur (WTF 0,6) per week, het betreft hier ziektevervanging van de 

conciërge.  

3) Een vacature van 8 uur (WTF 0,2) per week voor leerkracht met affiniteit voor het SBO, voor alle 

vrijdagen in een middenbouwgroep. Het gaat hier om BAPO vervanging voor schooljaar 2019-2020.  

  

Algemene informatie over de school: 

SBO Het Zilverlicht is een school in Waalwijk voor speciaal basisonderwijs met ongeveer 170 

leerlingen (12 groepen) en circa 35 personeelsleden. De school heeft een streekgebonden functie. De 

school streeft naar een sfeer van geborgenheid en veiligheid voor de kinderen en de teamleden. Het 

pedagogisch uitgangspunt is wezenlijk voor de school. SBO Het Zilverlicht werkt vanuit de 

mogelijkheden van het kind. Er heerst een positief werkklimaat waarin personeelsleden, leerlingen en 

ouders zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Als deelgenoot van ons multidisciplinaire team kun 

je een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen en het personeel van onze 

school! Meer algemene informatie is te vinden op onze site www.sbozilverlicht.nl en onze 

Facebookpagina: https://nl-nl.facebook.com/sbohetzilverlicht .  

 

We zoeken collega’s die samen met team en kinderen de slogan van onze school “Leer met plezier en 

ontwikkel je talenten” kunnen waarmaken.  

Wanneer je geïnteresseerd bent in één van de vacatures, kun je reageren d.m.v. het sturen van een 

brief en CV naar directiehetzilverlicht@leerrijk.nl . 

Wil je eerst meer informatie, bel dan vooraf met de directie, vraag naar Annerieke Verkerk  0416-

334411. 

Na een interne briefselectie zullen we passende kandidaten uitnodigen voor een sollicitatiegesprek en 

nadere kennismaking met de school. 
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