VACATURE LEERKRACHT

Wij zijn op zoek naar een leerkracht die op woensdagochtend
lesgeeft bij de Merels en 2 dagen de rol van poolleerkracht
vervult. Totale omvang: 0,6166 fte
Onze leerlingen van de Merels zoeken een juf of meester voor de woensdag.
Naast deze tijdelijke functie zoeken we een collega die voor komend schooljaar
2020/2021 de rol van poolleerkracht wilt vervullen. Dit op basis van een
contract voor een jaar, met uitzicht op een vast contract.
Heb jij als leerkracht een open blik en voel jij haarfijn aan wat de groep
op dat moment van jou nodig heeft? Bied je duidelijkheid, rust en structuur
voor onze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Dan ben jij de
nieuwe collega die wij wellicht zoeken.
Als poolleerkracht geef je les aan leerlingen op verschillende basisscholen
binnen onze scholengroep met als stamschool SBO Daltonschool
De Leilinde in Oudheusden. Lesgeven en voor/nawerk staan centraal
in deze functie.

Plaatsingsdatum
Sluitingsdatum
Met ingang van
Dienstverband
FTE

17-06-2020
26-06-2020
Aanvang nieuwe schooljaar 2020/2021
Tijdelijk (Merels)
Contract met uitzicht op een vast contract (Poolleerkracht)
0,6166 fte (waarvan 0,15 fte Merels)

Willem van Oranje Scholengroep
Willem van Oranje Scholengroep faciliteert en ondersteunt zeven scholen. Autonome scholen voor
primair en voortgezet onderwijs. Ieder met hun eigen kenmerken, werkgebied en invulling van de
missie. Met als gemene deler onze protestants-christelijke signatuur.
Een identiteit waar we trots op zijn, omdat het ons verbindt en omdat het een ankerplaats biedt in
een continu veranderende wereld. Een stevige basis van waaruit we innovaties omarmen en met
open blik nieuwe samenwerkingen tegemoet treden. We vinden het belangrijk dat onze nieuwe
collega open staat voor deze protestants-christelijke signatuur.

SBO Daltonschool De Leilinde – Zijn wie je bent!

SBO Daltonschool De Leilinde is een protestants-christelijke speciale school. Dit dragen wij, als
team en leerlingen, dagelijks uit in ons onderwijs en daarbuiten. De leerlingen van onze school
hebben specifieke onderwijsbehoeften, die op een reguliere basisschool onvoldoende beantwoord
kunnen worden. We hebben de missie dat al onze leerlingen zich op alle gebieden zo goed mogelijk
gaan ontwikkelen. Hierbij hebben we een pedagogische grondhouding, waarbij geaccepteerd wordt
dat iedereen anders is.
Op onze school wordt elk kind als uniek beschouwd en behandeld. Waarden en normen staan op
onze school hoog in het vaandel. Wij zijn de enige SBO-school in Nederland die met het
Daltononderwijs werkt. De vijf pijlers van het Daltononderwijs zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Zelfstandigheid
Verantwoordelijkheid
Samenwerking
Reflectie
Doelmatigheid/ Effectiviteit

“Wij leren onze leerlingen dat ze sterk zijn en niet bang hoeven te zijn in wie ze zijn en wat ze
kunnen.” Dick Barghoorn (locatiedirecteur)

Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je vindt het leuk om in korte tijd kennis te maken met onze basisscholen en bijzondere
leerlingen. Behaal hiermee je voordeel en kom erachter wat bij jou past binnen het
onderwijs!
Je hebt kennis van/ervaring met moeilijk lerende kinderen en gedragsproblematieken.
Je biedt duidelijkheid, rust en structuur.
Je hebt een afgeronde Pabo opleiding.
Je bent flexibel en kan snel schakelen.
Je bent gericht op positieve betrokken houding richting de kinderen.
Je kunt goed relativeren en hebt een goede dosis zelfreflectie.
Je vindt het niet erg om naar onze overige locaties in Heusden en Sprang-Capelle te reizen.
Je bent bevoegd en beschikt over uitstekende pedagogische en didactische kwaliteiten
Je bent breed inzetbaar.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•

Een aantrekkelijke en uitdagende baan in het nieuwe schooljaar 2020/2021.
Een contract voor een jaar met uitzicht op een vast contract.
Een inschaling volgens cao po, salarisschaal L10.
Een aantrekkelijk taakbeleid waarbij de belasting voornamelijk ligt bij lesgebonden taken.
De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen.
Een TMA (Talent Motivatie Analyse), waarin je in een persoonlijk gesprek direct inzicht krijgt
in jouw talenten.

Talent en Ontwikkeling
Wij hebben oog voor talent!
Willem van Oranje Scholengroep omarmt het 'sterke punten denken'.
Het versterken van datgene waar je (in de basis) goed in bent.
Onze afdeling Talent en Ontwikkeling maakt werk van jouw talent.
We bieden je uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden afgestemd
op jouw behoeften. Met als doel om het beste uit jezelf naar boven te halen!

Interesse?
Reageer dan voor 26 juni 2020. Je kunt je motivatie en CV sturen per e-mail naar Dick Barghoorn
(locatiedirecteur). Ook voor vragen kun je bij Dick Barghoorn terecht.
Na de sluitingsdatum vindt er een selectie plaats en wordt je geïnformeerd over de voortgang van
de procedure. De vacature is zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten voorrang
hebben op de benoeming.
Een TMA (Talent Motivatie Analyse) maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Contactgegevens
Naam school
Adres
Contactpersoon

SBO Daltonschool De Leilinde
Kasteellaan 41, 5156 CJ Oudheusden
Dick Barghoorn (locatiedirecteur)
 0416 339483
 S.D.barghoorn@wvoranje.nl
 www. deleilindesbo.nl

