
 

 

 
 
 
PI-school De Pionier, school voor speciaal onderwijs in Duivendrecht, zoekt per 1 augustus 
a.s. een:  
 

 
betrokken groepsleerkracht onder- of middenbouw │ wtf 0,6 - 0,1 

 
 

Als leerkracht bij De Pionier help je kinderen waarbij leren en opgroeien niet vanzelf gaat. 
 
Onze school is een van de vijf PI-scholen die verbonden zijn aan Levvel, specialisten voor 
jeugd en gezin. De Pionier geeft onderwijs aan kinderen die door leer- of 
gedragsproblemen moeite hebben met functioneren op de basisschool en/of in de 
thuissituatie.  
 
Voor een van onze onder- of middenbouwgroepen zoeken wij een betrokken collega. Je 
groep zal bestaan uit leerlingen met sociaal-emotionele problematiek en/of 
(externaliserende) gedragsproblemen, of uit leerlingen met een vorm van autisme.  
 
 

Heb jij een warm hart voor onze bijzondere doelgroep? Kom met ons praten! 
Op De Pionier kun je écht iets betekenen voor kinderen die extra ondersteuning nodig 

hebben. 
 

 
Je maakt bij De Pionier deel uit van een hecht team waar onderwijs, behandeling en 
jeugdhulp hand in hand gaan. Samen zorgen we ervoor dat onze school de plek is waar 
kinderen weer tot leren komen, plezier hebben, succes ervaren en zich kunnen 
ontwikkelen. De groepen zijn klein en er is veel ruimte voor individuele aandacht.  
 
 
 
Laat je inspireren door de persoonlijke verhalen en ervaringen van onze medewerkers op 
de ‘Werken bij de PI-scholen’-pagina op de website van de PI-scholen:  
https://pi-scholen.nl/werken-bij-de-pi-scholen/ 
 



 

 

 
 
Het betreft in eerste instantie een aanstelling voor bepaalde tijd (deels ziektevervanging), 
met uitzicht op een vast dienstverband. Salaris conform CAO PO schaal L11/LC.   
 
De PI-scholen bieden interne scholingen en trainingen, waaronder 
Competentievergrotend Werken en Geweldloos Verzet, zeer goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden, zoals een uitgebreide werkkostenregeling (WKR) en een boeiende 
werkplek waar geen dag hetzelfde is! 
 
We gaan graag met je in gesprek om te kijken hoe jij ons team kunt komen versterken.  
 

 
Voor meer informatie:  
Chiquita Relyveld, directeur - 020 705 95 25  of  06 836 345 95 
 
Stuur je motivatie en CV uiterlijk 30 juni naar:  
c.relyveld@pi-scholen.nl 


