
                                                                                                                      
 
 
Het bestuur van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging zoekt voor Het Open Venster: 
 
Een ervaren groepsleerkracht met taken als intern begeleider (schaal 11) 
Per 1 augustus 2021 voor 5 dagen per week (evt. op te splitsen in twee deeltijdbanen) 
 
Het Open Venster is een basisschool met een specifieke aanpak voor kinderen met ernstige 
dyslexie/dyscalculie en gerelateerde leerproblemen. In kleine groepen groeien de kinderen in 
vertrouwen en leren ze omgaan met dyslexie, waardoor hun talenten meer naar voren komen.  
Er wordt in een klein team intensief samengewerkt. De kinderen starten in hun stamgroep en werken 
daarna groepsdoorbroken per vakgebied in verschillende niveaus. Door deze organisatievorm krijgen 
alle kinderen onderwijs dat is afgestemd op hun specifieke hulpvraag. Voor jou als leerkracht betekent 
het veel afwisseling; je hebt een eigen stamgroep én je geeft in instructiegroepjes les aan de andere 
kinderen van de school. 
Wij werken volgens het motto: Als jij het niet begrijpt, moet ik het anders uitleggen. Zo krijgt ieder kind 
met dyslexie de kans om tot leren te komen.   
 
Wij zoeken: 
 

 Een professional die organisatorisch sterk is en werkervaring met dyslexie/dyscalculie heeft; 
 Een geduldige leerkracht die openstaat voor andere manieren om kinderen verder te helpen; 
 Een intern begeleider met goede communicatieve vaardigheden die het een uitdaging vindt 

om de leerlingenondersteuning vorm te geven;  
 Een werknemer met een open houding die makkelijk contact legt met verschillende 

betrokkenen rondom de leerlingen; 

 Een flexibele teamspeler die ook zelfstandig kan werken; 

 Een betrokken collega die denkt in mogelijkheden en deze inzet om de kinderen in hun kracht 
te zetten.   

 
Wij bieden: 
 

 Een veelzijdige en boeiende baan, waarin je verschil kunt maken; 
 Groepen van maximaal 14 leerlingen; 
 Een dynamische werkplek waar ruimte is voor goede ideeën;  
 Een goed samenwerkend team; 
 Een werkomgeving waar je inhoudelijke verdieping kunt vinden; 
 Een HSV-school met internationale contacten;  
 Kleinschaligheid, betrokkenheid en een prettige werksfeer.  

 
Als je interesse hebt in deze unieke baan, stuur dan voor 10 juni 2021 een sollicitatiebrief en CV naar:  
Anouk de Graaf (locatieleider Het Open Venster) en Ingrid Schumacher (directeur Het Open Venster) 
via e-mail: adgraaf@hsvdenhaag.nl 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 14 juni 2021. 
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