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Groepsleerkracht LB 

FUWA-PO Sessie 
Functie-informatie 
 
Functienaam  Groepsleerkracht LB 
Organisatie  De Waterlelie als onderdeel van SEIN 
Onderdeel  OP - Werkveld onderwijs 
Salarisschaal   LB 
Indelingsniveau IVc  
FUWASYS-advies 10  IVc    
Werkterrein Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan leerlingen met 

functiebeperkingen (LZK- epilepsie en verbrede toelating ZMLK, LG en MG) 
Activiteiten  Overdragen van informatie en vaardigheden 

Begeleiden, opvoeden 
Kenmerkscores 43343 43333 33 33 
Somscore  45 
Uitvoerder  VBS, VvE 
Datum   06-10-2016 
FUWASYS-versie 2006.1.51 
 

Context  
De werkzaamheden worden uitgevoerd als groepsleerkracht binnen het werkveld onderwijs van De 
Waterlelie, deel uitmakend  van SEIN. 
De Waterlelie is een onderwijs- en expertisecentrum voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor 
leerlingen bij wie epilepsie is vastgesteld dan wel vermoed in samenhang met een onderwijsbeperking. 
Bovendien kunnen leerlingen geplaatst worden waarbij handelingsverlegenheid bestaat die gebaseerd 
is op medisch/neurologische en onderwijskundige gronden.  
De groepsleerkracht ressorteert hiërarchisch onder de teamleider onderwijs en is onder 
verantwoordelijkheid van de teamleider belast met het organiseren en begeleiden van de 
ontwikkelings- en leerprocessen en bereidt de leerlingen voor op toetsing en afsluiting.  
De groepsleerkracht draagt zorg voor het onderwijs en leerlingbegeleiding aan leerlingen met 
functiebeperkingen, draagt bij aan activiteiten van de afdeling en de school en levert een bijdrage aan 
de voorbereiding, ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs.  
De werkzaamheden worden uitgevoerd op een onderwijsafdeling van De Waterlelie. 
 

Werkzaamheden  
1. Onderwijs en leerlingbegeleiding aan leerlingen met functiebeperkingen. 
 verzorgt het volledige onderwijsleerproces aan een groep leerlingen volgens de orthodidactische 

en orthopedagogische afspraken van De Waterlelie en de daarbij behorende voorbereiding en 
nazorg;  

 bepaalt en stelt op basis van het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) en doelenkaarten de leer- en 
oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en 
fasering van de lessen samen; 

 geeft les en begeleidt op basis van de periodeplannen individuele en groepen leerlingen; 
 hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten; 
 creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; 
 richt een rijke en uitdagende leeromgeving in; 
 beoordeelt leer- en ontwikkelingsresultaten van leerlingen;  
 beheert de pedagogisch-didactische administratie volgens de afspraken binnen de 

onderwijscyclus en handelingskalender; 
 evalueert per periode het ontwikkelings- en onderwijsleerproces en stelt de orthopedagogisch-

orthodidactische aanpak zo nodig bij; 
 rapporteert de onderwijsleerresultaten t.b.v. het OPP; 
 informeert ouders/verzorgers over de ontwikkeling van hun kind volgens de oudergesprekscyclus; 
 begeleidt en geeft opdrachten aan de klassenassistent. 
 
2. Bijdrage aan activiteiten van de afdeling en school. 
 neemt deel aan teamvergaderingen, klassen- en onderzoekbesprekingen en 

professionaliseringsactiviteiten; 
 draagt bij aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten en naschoolse activiteiten; 
 geeft invulling aan educatief partnerschap passend bij de visie van De Waterlelie; 
 neemt deel aan werkgroepen en organiseert mede schoolbrede activiteiten; 
 werkt mee aan de vorming en begeleiding van aanstaande en nieuwe leerkrachten; 
 onderhoudt contacten met c  
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 houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied en zorgt voor professionele 
ontwikkeling. 

 
3. Bijdrage aan onderwijsvoorbereiding,-ontwikkeling en -vernieuwing.  
 werkt mee aan organisatorische voorzieningen en veranderingen ten behoeve van 

onderwijsinhoudelijke verbeteringen;  
 ontwikkelt eigen les- en toets materiaal; 
 signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing van het onderwijs(programma); 
 werkt mee aan het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen; 
 werk mee aan de profilering en ontwikkeling van de afdeling en profilering en ontwikkeling van de 

school als expertisecentrum. 
 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  
-Beslist bij/over: de verzorging van het volledige onderwijsleerproces aan een groep leerlingen, de 
invulling aan educatief partnerschap passend bij de visie van De Waterlelie en het signaleren en 
analyseren van behoeften tot vernieuwing en verbetering van het onderwijs(programma). 
-Kader: samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of specifiek geformuleerde 
beleidslijnen (o.a. ). 
-Verantwoording: aan de teamleider van de afdeling voor wat betreft de voortgang en kwaliteit van het 
onderwijs.  
 

Kennis en vaardigheden  
 theoretische en praktische orthopedagogische en orthodidactische kennis en vaardigheden; 
 kennis en vaardig in opbrengst-, handelings- en oplossingsgericht werken;  
 inzicht in de taak, organisatie, doelenkaarten met de daarin beschreven doorgaande 

pedagogische- en didactische leerlijnen en de in de kijkwijzer beschreven werkwijze van De 
Waterlelie;  

 - en hulpverleningsstructuur, de onderwijscyclus en 
handelingskalender ten behoeve van het speciaal onderwijs voor leerlingen met 
functiebeperkingen; 

 vaardigheden en kennis op het gebied van informatietechnologie en het werken  met het LVS; 
 vaardigheid in het motiveren van leerlingen; 
 communicatieve vaardigheden; 
 inlevingsvermogen en sociale vaardigheden; 
  
 vaardig in het ondersteunen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen; 
 vaardig in het samenwerken met andere disciplines. 
 

Contacten  
De groepsleerkracht onderhoudt contacten met: 
 Leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen; 
 Leerlingen en ouders/verzorgers over wensen, voortgang, leer- en ontwikkelingsresultaten; 
 Bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen over leerlingen om te bespreken en af te stemmen; 
 

de bijdrage aan onderwijsvernieuwing om af te stemmen. 
 

Functie-eisen 
 diploma hoger pedagogisch onderwijs; 
 specifieke master opleiding/scholing voor het speciaal onderwijs, epilepsie en andere 

neurologische aandoeningen;  
 ervaring met het geven van onderwijs aan leerlingen met functiebeperkingen; 
 visie op plaats, doel en inrichting van het speciaal onderwijs; 
 affiniteit tot de doelgroep en deze vorm van onderwijs. 
  


