VACATURE TRAINEE LEERKRACHT
Voor onze locatie Amsterdam is de Alexander Roozendaalschool (Stichting VierTaal) per
1 augustus 2019 op zoek naar een enthousiaste en flexibele

Trainee leerkracht (1,0 fte)
De Alexander Roozendaalschool (ARS) is een school voor speciaal onderwijs aan kinderen met
taalontwikkelingsstoornissen (TOS) - cluster 2 onderwijs en is onderdeel van stichting VierTaal. Bij
onze school zijn leerlingen welkom in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Ze hebben een
taalontwikkelingsstoornis en als gevolg daarvan kunnen zich op een of meer ontwikkelingsgebieden
(spraak/taal, sociaal/emotioneel, cognitief, sensomotorisch en schoolse vaardigheden) achterstanden
voor doen.
Wij zoeken startende leerkrachten die ons team komen versterken. De wil om te leren, reflectief vermogen en
een positieve instelling vinden wij belangrijker dan (veel) ervaring. Wij zoeken een leerkracht die het werken
in het speciaal onderwijs als een voorrecht beschouwt en bij wie handelings- en opbrengstgericht werken
centraal staat. De leerkracht draagt bij aan een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en
gewaardeerd voelen.
Samen leren, samen ontwikkelen
Om les te kunnen geven aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking heb je als
docent/leerkracht speciale vaardigheden nodig. Binnen onze organisatie kom jij meer te weten over het
belang van visualiseren, het gebruik maken van ondersteunende gebaren en het aanpassen van jouw
taalgebruik en spreektempo.
Wat kunnen onze scholen je bieden?
● Inspirerend team dat met elkaar onderwijs en ondersteuning voor onze leerlingen vorm geeft;
● Kennismaken met speciaal onderwijs;
● Diversiteit;
● Scholing op het gebied van Cluster 2 problematiek.
Kernactiviteiten
● Uitvoering geven aan het IGDI-lesmodel;
● Verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en het klassenmanagement;
● Evt opstellen, evalueren en bijstellen van ontwikkelingsperspectieven, groepsplannen en individuele
plannen;
● Werken in een multidisciplinaire setting.
Wat verwachten wij van jou?
● Net afgestudeerde leerkracht of met minder dan 3 jaar ervaring als leerkracht;
● Beschikbaar in schooljaar 2019-2020;
● Interesse in het werken met leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking;
● Een nieuwsgierige houding;
● Teamspeler;
● Ambitieus.

Wat kun je van ons verwachten?
● Interne scholing over leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking;
● Aandacht voor jouw eigen leerdoelen op het gebied van algemene leerkrachtvaardigheden en
aandacht voor specifieke leerdoelen gericht op onze doelgroep;
● Een vaste begeleider en een maatje;
● Coaching;
● Meelopen met andere disciplines en de mogelijkheid om andere scholen van VierTaal te bezoeken;
● Evt. contact met andere trainees om ervaringen uit te wisselen.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke aanstelling (1 fte) per 1 augustus 2019 voor de duur van 1 jaar met uitzicht
op een vaste aanstelling bij goed functioneren. De functie is ingeschaald conform de CAO PO, schaal
L11.
Informatie en sollicitatie
Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de teamleider, mevrouw
E. Lakeman, e-mailadres e.lakeman@viertaal.nl of mevrouw C. Wiebosch, c.wiebosch@viertaal.nl.
Je kunt jouw motivatiebrief met curriculum vitae sturen naar de heer W. Morgese, e-mail adres
w.morgese@viertaal.nl o.v.v. Sollicitatie Leerkracht.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

