Vacature groepsleerkracht bovenbouw (fulltime)
Vanaf februari 2019 is er op de Van Detschool plaats voor een enthousiaste bovenbouwleerkracht
(wtf 1.0), die graag wil werken en leren in een bijzonder leuke school met bijzondere leerlingen!
Bij ons werk je samen met veel deskundigen op het gebied van onderwijs en zorg
Bij ons heb je veel collega’s die allemaal iets van hun eigen expertise kunnen overbrengen
Bij ons krijg je ruimte om te ontwikkelen en te scholen
Ben jij de leerkracht die:
● die het maximale uit de leerlingen wil halen?
● die zich in wil zetten voor onze cluster 4 leerlingen?
● die met rust en tact onderwijs geeft?
● die onderwijzen en structuur samen brengt?
Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging en heb je zin om jouw kennis, structuur en veerkracht in te
zetten in onze dynamische school stuur dan een e-mail (h.stoelinga@orion.nl) of bel mij voor een
kennismakingsgesprek (Heleen Stoelinga: 06-29040821)
Jouw rol
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste nieuwe collega, die van aanpakken en afwisseling houdt. Die
zowel de groepsdynamiek als het onderwijs voorop heeft staan.
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een leerkracht die weet wat het werken met kinderen met autisme en
gedragsproblemen (adhd, angststoornis, hechtingsstoornis, autisme, pdd-nos, MCDD) betekent of dit
op de werkvloer wil leren!
Je hebt ervaring met / bent op de hoogte van het werken met kinderen met autisme en/of
gedragsproblematiek, of je wilt je in deze problematiek verdiepen;
Je blijft onder alle omstandigheden rustig en bent in staat te relativeren;
Je kan goed samenwerken in een multidisciplinair team;
Je reflecteert op je eigen handelen;
Je ziet het als een uitdaging om leerlingen die belemmerd worden in hun ontwikkeling onderwijs en
begeleiding te bieden;
Je hebt uiteraard je pabo-diploma.
Herken je jezelf in deze beschrijving, dan nodigen we je uit om een motivatie en CV te sturen!
Waar kom je te werken?
De Van Detschool is een cluster 4 school voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. Op onze school
zitten veel kinderen met psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld kinderen met autisme, ADHD, of
kinderen met sociaal-emotionele problematiek. Op de school zitten bijna 150 leerlingen, waarvan
ongeveer 80% een stoornis in het autismespectrum heeft. We werken nauw samen met verschillende
aanbieders van jeugdhulpverleners.
Wij bieden
Een school waar kwaliteitsverbetering, opbrengstgericht werken en veiligheid speerpunten zijn.
Een gemotiveerd team dat niet alleen keihard werkt, maar dat ook samen successen viert.
Een salaris conform cao-Primair onderwijs in L11

Algemene informatie over Orion
Stichting Orion is het bevoegd gezag van alle scholen voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs
in Amsterdam. De Stichting heeft tot doel hoogwaardig onderwijs en ondersteuning te realiseren voor
leerlingen met lichamelijke, verstandelijke of communicatieve belemmeringen, gedragsstoornissen,
langdurige zieken en/of psychiatrische problemen. Wij werken aan kansen voor de toekomst van
kwetsbare leerlingen die niet in het regulier onderwijs (basis- of voortgezet onderwijs) terecht kunnen.
Nadere informatie en solliciteren
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Heleen Stoelinga, directeur van
de school (06-29040821) Een sollicitatiebrief en cv kun je per mail sturen naar h.stoelinga@orion.nl

