
 

  

 

 

 

 

 

 

  

Zie jij echt het kind? Ben jij meer dan een kennisoverdrager? Wil jij de leerlingen (weer) een 

perspectief, een toekomst geven? Dan is Keurhove de plek. 

 

S.O. Keurhove is voor schooljaar 2022-2023 op zoek naar een collega, 

leerkracht  
(voor 3, 4 of 5 dagen per week)  

Waar ga je werken?  

Speciaal Onderwijs Keurhove is een school voor leerlingen uit heel Zeeland die zich niet of 

onvoldoende kunnen ontwikkelen in het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs. 

We bieden onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 (13) waarbij de interactie met de omgeving 

in onbalans is (geraakt). De leerling en/of de omgeving ervaren afstemmingsproblemen. 

Keurhove heeft vier groepen waar meerdere leerkrachten tegelijk voor een groep staan (co-

teaching). 

 

Keurhove is onderdeel van  IKC Het Schor. Samen met S.B.O. Het Springtij en S.O. 

Klimopschool creëren wij een leuke en uitdagende onderwijs-werkplek.  

 

Wat ga je doen? 

Samen met je duo-collega(‘s) krijg jij de professionele ruimte om leerlingen (van (6)7 t/m 10 

jaar) verder te begeleiden en een passend onderwijs aanbod te verzorgen.  

Wie ben jij? 

 Ben jij een creatieve doorzetter?  

 Sta jij stevig in de schoenen? 

 Heb je een volledige onderwijsbevoegdheid (PABO)? 

 Ben jij flexibel en op samenwerking gericht? 

Dan kan je zeker solliciteren bij Keurhove. 

 
Wij bieden jou  

 Een inspirerende en uitdagende doelgroep. 
 Coaching middels co-teaching. 
 Een eigentijdse school die voortdurend in ontwikkeling is. 
 Arbeidsvoorwaarden conform de cao primair onderwijs, salaris in schaal L11. 

 
Heb je belangstelling?  

 

 



 

Voor informatie kun je contact opnemen met Peter van Buuren, directeur, 0118-674573. 
Een sollicitatiebrief en CV kun je mailen naar keurhove@ozeo.nl  
 

Meer over Ozeo 

Keurhove is onderdeel van Stichting Ozeo. Ozeo is een organisatie voor specialistisch 

onderwijs in Zeeland. Bij Ozeo werken zo’n 700 medewerkers voor ongeveer 2000 

leerlingen. Ozeo heeft zeventien scholen verdeeld over drie regio’s: Walcheren, Zeeuws-

Vlaanderen en de Bevelanden/Tholen. Er zijn vier scholen voor speciaal basisonderwijs, tien 

scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en drie scholen voor praktijkonderwijs. 

 

  


