Wegens vervanging van afwezige leerkrachten zoeken wij voor ten minste 16 weken een
vervanger

Maak jij het verschil?
Wil jij een baan waarin je stevig in je schoenen moet staan en waarin je een bijdrage levert aan onderwijs voor
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften? Dan ben jij wellicht één van de nieuwe collega’s die wij zoeken!
Als medewerker van Stichting de Korre draag je bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen.
Het gevoel gezien te worden, waardering en begrip te krijgen en veiligheid te ervaren zijn de basisbehoeftes
van onze leerlingen. Wij gaan dagelijks de uitdaging aan om vanuit een constante beweging de leerlingen een
zo goed mogelijk perspectief te bieden.
Vanzelfsprekend neem je als medewerker actief deel aan het teamproces en de verschillende overlegvormen.

Wij zoeken de volgende professionele collega:
(deze vacature wordt intern en-extern geplaatst)

Voor locatie Regenboog-de Wingerd
 Vakleraar bewegingsonderwijs (12 uur per week of wel 0.3 fte)
Vanaf 1 november 2018 t/m medio maart 2019 zoeken wij een energieke collega voor het vak
bewegingsonderwijs. Je bent in het bezit van een ALO-diploma of voldoet aan de eisen van het ministerie om in
alle groepen van het (V)SO les te geven. Je gaat gedurende een periode van ten minste 16 weken les geven aan
kinderen in het voortgezet speciaal onderwijs.
Je kerncompetenties sluiten aan bij onze doelgroep en bij onze missie en visie.
De werkdagen liggen in principe vast op donderdag en vrijdag. De vrijdag is mogelijk verplaatsbaar naar
dinsdagmiddag.


Leraar (0.6 fte) voor een VSO - groep

Vanaf 7 januari 2019 t/m einde schooljaar 2018-2019 zoeken wij een energieke collega om het onderwijsproces
te verzorgen.
Als leraar verzorg je het onderwijsleerproces en speel je in op de orthopedagogische en orthodidactische
onderwijsbehoeften van de leerlingen met uitstroomprofiel dagbesteding. Je zet je volledig in voor de
ontwikkelingskansen van onze leerlingen.
Je beschikt over tenminste een PABO diploma. Je hebt affiniteit met deze specifieke doelgroep. Je
kerncompetenties sluiten aan bij onze doelgroep en bij onze missie en visie. De werkdagen zijn maandag,
woensdag en vrijdag.

Wat bieden wij jou:




Een gedreven en enthousiast team waarin volop wordt samengewerkt;
Een tijdelijke baan wegens vervanging van een afwezige collega gedurende een langere periode;
Een salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO-PO, schaal 11;

Interesse gewekt?
Wij zien graag jouw enthousiaste reactie tegemoet voor 29 oktober 2018 voor de vacature vakleraar
bewegingsonderwijs.
Voor de vacature leraar voor de groep VSO D2 kan je reageren tot 5 november 2018.

Sollicitaties stuur je naar:
  E-Mail: s.allaart@wingerd-vso.nl

Meer informatie is verkrijgbaar bij:
 Eefje de Hulsters
 Tel: 06-19638398
 Website: www.wingerd-vso.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

