Leerkracht L11
20 uur (0,5 fte)
CorDeo scholengroep - SBO De Werf - Amersfoort
Kom jij vanaf 1 maart genieten van vrijheid, ontwikkelruimte en een fijne sfeer
op onze leuke school voor speciaal basisonderwijs? Wil jij kinderen datzelfde
bieden en ben je overtuigd christen? Solliciteer dan direct! Wij zoeken een
meester of juf voor groep 8b.
De Werf is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen uit
Amersfoort en omgeving. Wij bieden onderwijs aan kinderen die intensieve
begeleiding nodig hebben bij het leren of reguleren van hun gedrag in groepen
van 10-18 leerlingen. Wij streven naar passend onderwijs, waarbij we altijd
uitgaan van kansen en mogelijkheden en creëren breed gespecialiseerd en
gestructureerd onderwijs. Kernvragen zijn: wat heeft deze leerling nodig, hoe
kunnen wij dat op De Werf bieden, wat is daarvoor nodig van het team, de
ouders, de leerling en andere betrokkenen?
Wij zoeken een enthousiaste leerkracht met een passie voor kinderen die net
even wat extra’s nodig hebben. Je hebt een dosis geduld maar kunt heel goed
grenzen bewaken en duidelijkheid bieden. Zowel ervaren als onervaren
leerkrachten zijn welkom om te solliciteren. Je krijgt bij ons op school goede
begeleiding en je komt in een team dat intensief samenwerkt,
verantwoordelijkheid durft te nemen en fouten maken ziet als een leerervaring.
We verwachten van jou dat je een PABO diploma op zak hebt en je hebt zin om
aan de slag te gaan. Ook kan je ons identiteitsformulier ondertekenen.
Wat wij bieden
•
•
•
•
•

Een fijne werkplek op onze school met mini-boerderij, keuken en een
nieuw te realiseren natuurplein;
Support door een vaste buddy uit ons betrokken team;
Jaarcontract met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd;
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO – PO;
Een proefles is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Informatie
Voor meer informatie kun je alvast een kijkje nemen op onze website. Voor
verdere vragen kun je contact opnemen via informatiebutton of telefoon met
Klaas Koelewijn, waarnemend directeur.
Enthousiast geworden? Solliciteer dan direct via deze link en in elk geval vóór 5
februari. Weet je niet zo goed wat het inhoudt om op het SBO te werken? Wil je
minder dagen werken? Kan je niet beginnen op 1 maart? Of heb je andere
vragen? Bel dan gerust, we kijken graag samen met jou naar wat er mogelijk is.
Contactpersoon: Klaas Koelewijn, waarnemend directeur
Telefoon: 06-30346578

