Voor onze school voor speciaal basisonderwijs in Wijk bij Duurstede zijn wij
t.g.v. ziekteverlof en aansluitend zwangerschapsverlof per direct tot medio mei op zoek
naar
een ervaren leerkracht voor de groep 1-2
De aanstelling is 4 dagen (dinsdag t/m vrijdag) - deeltijd is bespreekbaar.
De Driehoek is een kleine Sbo-school met verbrede toelating SO (cluster 4) en OZA
(OnderwijsZorgArrangement) in Wijk bij Duurstede. Per 1 Februari 2017 heeft De
Driehoek haar intrek genomen in brede school Het Anker. Samen met basisschool ’t
baken, Loket Wijk en kinderopvang KMN Kind & Co wordt intensief samengewerkt om
kinderen met specifieke onderwijs- / ondersteuningsbehoeften zo thuis nabij mogelijk
een passend aanbod te kunnen doen. Met elkaar werken we aan een integraal onderwijs/ zorgaanbod (van integratie naar inclusie).
Binnen de kleuterunit werken de leerkrachten van de reguliere kleutergroepen en de
kleutergroep van De Driehoek nauw samen om het onderwijs vorm te geven.
De kleutergroep bestaat op dit moment uit 8 kleuters, en groeit uit naar circa 12
leerlingen en wordt ondersteund door een onderwijsassistent.
Wij zijn op zoek naar een groepsleraar die:
 Een onderwijsbevoegdheid heeft voor het primair onderwijs
 Ervaring heeft in het werken binnen het S(B)O
 Over aantoonbare kennis en ervaring beschikt m.b.t. het jonge kind
 Geschoold is in of ervaring heeft met het competentiegericht werken
 Goed kan samenwerken
 In het bezit is van een diploma Master Sen of bereid is deze binnen vier jaar te
behalen (of een soortgelijke opleiding)
Van onze nieuwe collega verwachten we dat deze:
 beschikt over flexibiliteit en humor;
 stressbestendig is;
 kan omgaan met (verbale/fysieke) uitingen van kinderen;
 kan werken in een multidisciplinair team;
 open staat voor feedback;
 kan reflecteren op eigen handelen.
 meewerkt aan de ontwikkeling binnen Het Anker en een actieve bijdrage levert.
Wij bieden:
-

Goede begeleiding en scholing
Een enthousiast en gemotiveerd team
Een uitdaging om Passend Onderwijs op een nieuwe wijze vorm te geven

Mocht u interesse hebben in deze veelzijdige en uitdagende functie stuur dan uw
motivatie en C.V. per mail aan mevr. I. Westerveld, directeur Sbo De Driehoek
(directie.dedriehoek@gewoonspeciaal.com). Graag ontvangen we uw reactie voor vrijdag
10 november 2017. Maandag 13 november vinden de sollicitatiegesprekken plaats.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de directeur, Inge Westerveld
(tel: 06- 23296231).

