Stichting Gewoon Speciaal zoekt zo spoedig mogelijk

Leerkrachten voor de vervangingspool (totaal WTF1)
Fulltime en deeltijd is mogelijk. Deeltijd met voorkeur voor donderdag-vrijdag.
Stichting Gewoon Speciaal houdt in samenwerking met Ippon en drie andere besturen een
vervangingspool in stand. Werken met vaste vervangers geeft rust in de scholen, geeft rust
voor onze leerlingen. De daarin deelnemende vervangers zijn benoemd bij de deelnemende
besturen (Stichting Delta de Bilt, Scholen Stichting Pastoor Ariens, Vechtstreken en Venen,
Stichting Gewoon Speciaal) en hebben dezelfde cao-rechten als alle andere
personeelsleden.
Leerkracht in deze vervangingspool zijn is een geheel andere uitdaging dan een vaste plek
in een school. Je komt op alle scholen van onze stichting (scholen voor speciaal (basis)
onderwijs) en op die van de andere besturen (reguliere basisscholen). Zo maak je kennis
met vele werkplekken en verschillende werkwijzen.
Wij zoeken, bij voorkeur, iemand die:
 Een kwalitatief goede leraar is
 Breed inzetbaar is, van onderbouw tot bovenbouw, van regulier tot SBO/SO
 Mobiel is, het gehele werkgebied kan bereizen
 Flexibel en beschikbaar is
 Bereikbaar is, snel en adequaat reageert op invalsvragen
 In het bezit is van de vereiste onderwijsbevoegdheid
Wij bieden:
 Een afwisselende uitdaging
 Wisselende werktijden
 Brede kennismaking met het onderwijsveld
 SBO de Wissel in Houten of SBO de Kristal in Maarssen als thuisbasis indien er
geen invalwerk is
 De mogelijkheid om te reageren op interne vacatures binnen de scholen van
Stichting Gewoon Speciaal indien die zich voordoen
 De mogelijkheid om een master via Fontys Hogescholen te behalen via een premaster (lager tempo)
 Een tijdelijke aanstelling voor één jaar met uitzicht op vast bij goed functioneren
Houd jij van afwisseling en vind jij dit een uitdaging mail dan voor maandag 30 oktober o.v.v.
sollicitatie vervangingspool een sollicitatiebrief met CV naar:
directie.dekristal@gewoonspeciaal.com
De gesprekken vinden plaats z.s.m. na deze datum.
Inlichtingen over de functies zijn te verkrijgen bij Beppie Vendrik (directeur SBO De Wissel
en SBO De Kristal) 06-40615329. Indien niet opgenomen wordt s.v.p. inspreken, dan belt ze
z.s.m. terug.

