SBO De Leilinde zoekt een

Leerkracht 1 fte

Tijdelijke benoeming tot aan de zomervakantie
met eventuele verlengingsmogelijkheid.

Kernbelofte scholengroep:

‘Leerlingen worden gezien’. Goed onderwijs. Wat is dat eigenlijk? Volstaat dat met het
begeleiden van leerlingen op hun weg naar kennis, kunde en vaardigheden of is het
meer?
Als Willem van Oranje Scholengroep zien we onze missie breder.
Los van het verwerven van waardevolle kennis, willen we iedere leerling voorbereiden op
hun toekomst met een goed ontwikkeld besef van waarden. Zelfstandig en met
voldoende zelfvertrouwen. Overtuigd van hun eigen unieke kracht en talent.
Voorwaardelijk hiervoor is dat ook jij als leerkracht gezien wordt binnen onze
scholengroep. Hiervoor hebben we sinds dit schooljaar de afdeling Talent en
Ontwikkeling opgestart, waarbij je gelegenheid krijgt om te ontwikkelen.

SBO Daltonschool De Leilinde is een protestants christelijke speciale basisschool.
Dit dragen wij, als team en leerlingen, dagelijks uit in ons onderwijs en daarbuiten. De
vieringen van Kerst en Pasen staan op onze christelijke school centraal.
Elk kind is “uniek” en kan en mag zich ontwikkelen tot degene die hij/zij in aanleg is.
Waarden en normen staan bij ons hoog in het vaandel.
In ons Daltononderwijs staan vijf pijlers centraal: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid,
samenwerking, reflectie, doelmatigheid/effectiviteit. De school telt 96 leerlingen
verdeeld over 8 groepen en een enthousiast team van 18 medewerkers.
Wat bieden wij?
- Een kans om jezelf te ontwikkelen en uit te dagen in een unieke en bijzondere
groep binnen het speciaal basisonderwijs.
- Een nieuwe groep leerlingen met onderwijsniveau van groep 3, 4 en 5 met
uiteenlopende hulpvragen. Deze leerlingen hebben extra veel zorg en begeleiding
nodig op het gebied van leer- en/of gedragsproblemen.
- Begeleiding door een leerkracht/intern begeleider.
- In eerste instantie bieden we je een tijdelijke benoeming tot aan de
zomervakantie aan. Hierbij is er mogelijk perspectief op een reguliere benoeming.
- Salaris conform cao PO (schaal L10 of L11 afhankelijk van ervaring).
- Benoeming per 1 april 2020 tot aan de zomervakantie 2020.
- Betrokken collega’s en inspirerende leerlingen in een Brabantse omgeving.
- Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen bij onze unieke afdeling Talent en
Ontwikkeling.

Wat vragen/zoeken wij?
- Een leerkracht die elke dag heel veel duidelijkheid, rust, voorspelbaarheid en
structuur kan bieden. Ervaring in het SBO is een pré.
- Een leerkracht die kennis van/ervaring met moeilijk lerende kinderen en
gedragsproblematieken heeft.
- Een leerkracht die goed kan samenwerken.
- Een leerkracht die korte lijnen in communicatie met ouders heeft.
Interesse:
Herken jij jezelf in het profiel? Dan nodigen wij jou graag uit om voor 28 februari 2020
te solliciteren. Je kunt je cv, voorzien van je motivatie, mailen naar de heer S.D. (Dick)
Barghoorn, locatiedirecteur, via s.d.barghoorn@wvoranje.nl. Voor vragen over de functie
kun je bellen met de heer Barghoorn via telefoonnummer 06-33826690 of
0416-339483.
Informatie
Op onze website vind je meer informatie over onze scholengroep:
www.willemvanoranjescholengroep.nl Ook kun je op de website van SBO De Leilinde
terecht voor meer informatie over de school-specifieke identiteit: www.deleilindesbo.nl

