VACATUREMELDING

07

De katholieke Daniël de Brouwerschool is een regioschool voor Speciaal Onderwijs aan
Zeer Moeilijk Lerende Kinderen in de leeftijd van 4 – 20 jaar.
De school ligt centraal in de Stedendriehoek op Landgoed de Lathmer.
Verdeeld over 19 groepen krijgen ruim 210 kinderen onderwijs van betrokken en
enthousiaste collega’s.

Voor het schooljaar 2018 – 2019 zoeken wij:

Leerkracht VSO – zorggroep
Werkdagen: maandag t/m vrijdag - WTF 1
Kenmerken VSO onderwijs binnen een zorggroep:
De klas kenmerkt zich door kleinschaligheid en een veilige en uitdagende
leeromgeving. Leerlingen ontwikkelen zich vanuit een respectvolle omgeving in
eigen tempo en op eigen wijze. Zelf ervaren en zelf doen zijn belangrijke aspecten
binnen het ontwikkelen tot zelfstandigheid. Leerlingen worden gemotiveerd,
positief benaderd en uitgedaagd. Communicatieve en sociale vaardigheden zijn
hierin heel belangrijk en krijgen veel aandacht. De leerlingen gaan met hun eigen
klas mee in het VSO-ritme: leervakken, praktijkvakken, muziekles en
bewegingsonderwijs.
In de klas werk je intensief samen met een fulltime onderwijsassistent.
Wij zoeken een fijne, betrokken en gemotiveerde collega die:
- in het bezit is van het diploma: PABO, mogelijk aangevuld met Master SEN
- affiniteit heeft met zorggroepleerlingen,
- bewust kiest voor het ZML onderwijs,
- een creatief denker is,
- goed kan plannen en organiseren,
- graag samenwerkt,
- over goede contactuele en communicatieve vaardigheden beschikt,
- met respect en invoelingsvermogen met ouders omgaat,
- de Katholieke identiteit onderschrijft,
Wij bieden:
- een leuke baan in een enthousiast team met geweldige leerlingen,
- een school waar zorg, veiligheid en goed onderwijs belangrijke
aandachtspunten zijn,
- een school waar `jezelf ontwikkelen` centraal staat: zowel bij leerlingen als
bij collega´s,
- salariëring: schaal LB (max. € 3826 WTF 1 ),
- mogelijkheid tot het verlengen van je contract bij gebleken geschiktheid
voor de functie.

Belangstelling?
Stuur een e-mail, met in de bijlage je motivatiebrief en C.V., voor 11 juni onder
vermelding van “Vacature 07” naar:
directie Daniël de Brouwerschool:
Mw. Anneke Huiskamp, directeur en
Mw. Tonny van Helden - Kuiper, adjunct-directeur
Lathmerweg 4
7384 AN Wilp
admin@danieldebrouwerschool.nl
De gesprekken
De sollicitatiegesprekken zullen op 15 juni overdag plaatsvinden.
Kandidaten zullen telefonisch worden uitgenodigd op 13 juni.

Dank je wel voor je interesse in onze school.
We zien uit naar jouw sollicitatie!

