De Dr. A. van Voorthuysenschool is een school voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (SO en VSO ZMLK).
Er is een locatie voor speciaal onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 tot maximaal 14 jaar
en een locatie voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 tot
maximaal 20 jaar. Deze locatie noemen we VSO Herenwaard.
Voor de locatie VSO Herenwaard zijn wij op zoek naar
een enthousiaste groepsleerkracht.
0,8 - 1,0 fte
Wij streven ernaar dat onze leerlingen een zo volwaardig mogelijke plek, passend bij
hun mogelijkheden, in de samenleving verwerven. Wij willen bereiken dat onze
leerlingen zo zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan en zoveel mogelijk
kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarom werken wij voortdurend aan de
zelfredzaamheid van de leerlingen. Wij focussen ons op alle vaardigheden die nodig zijn
bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij, gericht op wonen,
werken of zinvolle dagbesteding.
Als jij het hier helemaal mee eens bent, dan zijn wij op zoek naar jou.
Functie eisen:
●
●
●
●
●
●

Een afgeronde PABO
Teamspeler.
Duidelijk, geduldig, enthousiasmerend en oplossingsgericht.
Zelfstandig en flexibel.
Goede communicatieve vaardigheden en ICT-Vaardigheden.
Is er op gericht om met collega’s en leerlingen te komen tot gemeenschappelijk
gedragen doelen.

Wat verwachten wij :
● Je hebt een duidelijke visie op onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke
beperking.
● Je stemt af op de behoefte aan structuur en duidelijkheid van onze specifieke
doelgroep.
● Je bent duidelijk en consequent en geeft de grenzen aan.
● Je staat stevig in je schoenen en bent altijd op zoek hoe jij kan zorgen voor de
verandering van het gedrag en de ontwikkeling van het kind.
● Je kan lesstof in kleine stappen aanbieden en benadert problemen die zich
opdoen oplossingsgericht.

● Je bent praktisch ingesteld en kan lesstof dan ook in voor de leerling relevante
praktijksituaties aanbieden.
Wat bieden wij:
● Een professioneel team op een school die zich steeds vernieuwt en die midden in
de maatschappij staat.
● Salariëring conform het CAO-PO schaal L11.
● Een school met een prettige sfeer waarbij er veel ruimte is om het onderwijs
zelfstandig vorm te geven.

Nadere informatie en solliciteren:
Per direct
Solliciteren tot 25 juni
Reacties naar: J. Dallau
j.dallau@herenwaard.nl

