Van Leersumschool
is een school voor speciaal
onderwijs in Zeist en
Veenendaal.

zoekt

ambitieuze en energieke leerkracht L11
voor een middenbouwgroep
WTF 0,6 (wo/do/vr)
voor de locatie Zeist

die hart heeft voor onze leerlingen. Om de talenten van deze
kinderen te helpen ontwikkelen moet je een teamspeler zijn.
Als echte onderwijsprofessional werk je ook aan je eigen
ontwikkeling.

Jouw profiel
✓ Affiniteit met het speciaal onderwijs is een must, ervaring is
een pre.
✓ Je kunt een pedagogisch klimaat neerzetten waarin
leerlingen zich veilig voelen, positief benaderd worden en
succeservaringen kunnen opdoen. Je biedt duidelijkheid en
structuur en handelt daarin consequent.
✓ Je zorgt dat kinderen zich gezien, gehoord en begrepen
voelen en je helpt ze te reflecteren op hun gedrag.
✓ Je ziet de kwetsbaarheid van kinderen achter de gedragsproblematiek en kunt hier adequaat op reageren.
✓ Je staat stevig in je schoenen en beschikt over een gezonde
dosis geduld, humor, relativeringsvermogen en flexibiliteit.
✓ Je bent in staat met ouders een gelijkwaardige relatie te
onderhouden.
✓ Afgeronde Pabo en master (of de bereidheid deze master
te behalen).

Ons aanbod
✓ Leerlingen die allemaal verschillend zijn en die het van jou
nodig hebben dat ze gekend worden.
✓ Collega’s die elkaar ondersteunen en als team iedere dag
naar ontwikkeling streven.
✓ Ruime faciliteiten voor professionele en persoonlijke groei.
Denk aan de ondersteuning bij het volgen van een Master
opleiding, trainingen via de KANS academie, ontmoetingen
in het KANS café en studiedagen.
✓ Natuurlijk een aanstelling als Leraar in L11 (Cao Primair
Onderwijs) met uitzicht op onbepaalde tijd.

We zijn een school voor kinderen
die extra ondersteuning nodig
hebben op het gebied van
gedrag en/of leren. Daarom
werken we in kleine groepen,
met een veilig pedagogisch
klimaat en veel structuur.
www.vanleersumschool.nl
De Van Leersumschool maakt
deel uit van de stichting

Gewoon Speciaal
Op onze vijf scholen krijgen
kinderen van 4 tot 13 jaar met
specifieke onderwijs- en
zorgbehoeften de kans om hun
talenten te ontwikkelen.
Ons expertisecentrum ‘KANS in
onderwijs’ is gespecialiseerd in
het begeleiden, onderzoeken en
behandelen van kinderen met
een ontwikkelings- stoornis, leerof gedragsproblemen. KANS
begeleidt, coacht en traint ook
leerkrachten, teams en ouders.
www.gewoonspeciaal.com

Solliciteren
Wil je meer weten over deze
vacature of wil je een keer
langskomen om de sfeer op onze
school te proeven? Bel dan met
de school op tel: 030 6924745.
Vraag naar: Inge Lekkerkerk of
Peter de Vaal.
Je sollicitatie (motivatie en cv)
kun je mailen naar:
directie.vls@gewoonspeciaal.com
Doe dit voor 28-06-2019.
In de week van 1 juli houden wij
de selectiegesprekken.

een KANS voor elk kind

