Vacature Groepsleerkracht groep 1-2
Cor Emousschool Den Haag
Voor onze locatie Den Haag (Cor Emousschool) is Stichting VierTaal per 1 augustus 2019
op zoek naar een enthousiaste

Groepsleerkracht voor groep 1-2 (1 fte)
Stichting VierTaal is de instelling voor openbaar onderwijs cluster 2 in de regio Zuid-Holland,
Flevoland, Noord-Holland & Noord-Holland Noord. De stichting biedt onderwijs en begeleiding aan
leerlingen met een communicatieve en/of auditieve beperking, veroorzaakt door een
taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of een gehoorstoornis (SH). Een deel van de leerlingen is
gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis (ASS).
De Regio Den Haag heeft drie afdelingen:
● De Cor Emousschool, speciaal onderwijs;
● Het VierTaal College, speciaal voortgezet onderwijs;
● Ambulante Dienstverlening.
Functie / taakomschrijving
Wij zoeken een enthousiaste groepsleerkracht voor een groep 1-2. De Cor Emousschool is een
school voor leerlingen met een communicatieve en/of auditieve beperking. Wij zoeken een
leerkracht die affiniteit heeft met de doelgroep.
Kennis en vaardigheden
● Afgeronde Pabo-opleiding;
● Affiniteit met het speciaal onderwijs;
● Geduldig en oplossingsgericht;
● Teamspeler;
● Een actieve en betrokken houding;
● Goede communicatieve vaardigheden en ICT vaardigheden;
● Bereidheid tot het volgen van verdere scholing gericht op de doelgroep.
Wat kan je van ons verwachten?
● Een uitdagende functie in een school die volop in ontwikkeling is;
● Interne scholing gericht op onze doelgroep;
● Coaching en intervisie;
● Een leuke school en een gezellig team.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.
De functie is ingeschaald conform de CAO PO, schaal L11. Het is ook mogelijk om naar een
gedeelte van de aanstelling te solliciteren.
Informatie en Sollicitaties
Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de teamleider van de Cor
Emousschool, Paulien van Katwijk, p.vankatwijk@viertaal.nl.
Je kunt je sollicitatiebrief met curriculum vitae vóór 5 juni 2019 sturen naar mevrouw Joane van
Vulpen, j.vanvulpen@viertaal.nl, onder vermelding van vacature Groepsleerkracht, t.a.v. mevrouw
Ingrid Okhuijsen, regiodirecteur.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

