Leerkracht-specialist (0,2 fte)
De functie
Omdat één van onze collega’s ook andere taken op zich gaat nemen, zijn we voor één dag per week
op zoek naar een leerkrachtspecialist voor OnderwijsPunt. Heeft lesgeven echt jouw hart, wil je dat
blijven doen maar ben je na een flink aantal jaren voor de klas ook toe aan een volgende stap waarin
je jouw ervaring kunt delen? Dan zou dit weleens wat voor jou kunnen zijn.
In deze rol zet je jouw kennis als ervaren leerkracht in om andere CorDeo-leerkrachten te
ondersteunen en te adviseren bij hun vragen. Hierbij is geen dag hetzelfde. Je observeert in klassen,
denkt mee over interventies rond bijvoorbeeld groepsdynamiek, de begeleiding van specifieke
leerlingen in de klas en doet soms ook korte trajecten met individuele leerlingen of groepjes buiten
de klas. Ook het (mede-)uitvoeren van bijvoorbeeld een groepsinterventie op sociaal-emotioneel vlak
kan bij je werkzaamheden horen – afhankelijk van de vragen die er op de scholen zijn en de expertise
die jij inbrengt.
Je maakt voor deze functie deel uit van team OnderwijsPunt. Een warm en gedreven team, waarin
we als orthopedagogen en leerkracht-specialisten vanuit gezamenlijke visie de scholen willen
steunen in het vormgeven van goed onderwijs. Het heeft sterk de voorkeur dat je deze rol blijft
combineren met het werk als leerkracht direct voor de klas op één van de CorDeo scholen of in de
invalpool.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

•

Een toffe baan als leerkracht waarin je jouw kennis en ervaring kan delen.
Een unieke mogelijkheid om voor de klas te staan en tegelijkertijd breder binnen CorDeo van
dienst te zijn voor je collega-leerkrachten.
Persoonlijke begeleiding en coaching om je te ontwikkelen in deze nieuwe rol.
Een vaste aanstelling en een salaris conform cao PO (waarbij je functie voor 0,2 fte valt
binnen OnderwijsPunt en voor een in overleg te bepalen aantal uur als leerkracht op één van
de scholen).
Een opleiding of studie behoort tot de mogelijkheden.

Wat vragen wij?
•
•

•
•

Als werknemer van CorDeo ben je actief christen en kun je de identiteitsverklaring van
CorDeo onderschrijven.
Je beschikt over een specialisme dat bijdraagt aan het breder versterken van de
onderwijskwaliteit (met name op het gebied van het versterken van leerkracht handelen
rond bijvoorbeeld pedagogiek, gedrag, leerproblemen, didactiek & klassenmanagement,
HGW/OGW)
Je hebt ruime werkervaring opgedaan voor de klas.
Je bent gemotiveerd jezelf verder te ontwikkelen en expertise uit te dragen naar collega’s.

•
•

Je bent in het bezit van een pabo-diploma, eventueel aangevuld met een post hbo-opleiding.
Je bent flexibel en bereid te reizen: als OnderwijsPunt ondersteunen we alle scholen van
CorDeo (van Arnhem tot Amsterdam).

Hoe ziet de procedure er verder uit?
Ben je enthousiast geworden?! Stuur dan voor 5 december je cv en motivatie naar
info@cordeoscholen.nl. Heb je naar aanleiding van de vacature interesse of vragen, dan kan je
vrijblijvend contact opnemen met Corine Bravenboer (Hoofd onderwijs) op 06 33 58 78 68 of via de
mail: corinebravenboer@cordeoscholen.nl (werkdagen maandagochtend, dinsdag, donderdag,
vrijdagochtend). De gesprekken plannen we waar mogelijk nog voor de kerstvakantie in.
We maken graag kennis met je!

