VACATURE I-coach / leerkracht
Vacature VierTaal College Schagen, openbaar voortgezet speciaal onderwijs
cluster 2
VierTaal College Schagen biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een
communicatieve beperking, veroorzaakt door een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of
slechthorendheid (SH). Een klein deel van de populatie is gediagnosticeerd met een
autismespectrumstoornis (ASS). Wij bieden onderwijs aan leerlingen met het
uitstroomniveau vervolgonderwijs (VMBO) en arbeidstoeleiding (Praktijk). De school is
gevestigd in Schagen.
Per direct zoeken wij een:

enthousiaste I-coach / leerkracht (0 ,8 fte)
De I-coach / leerkracht geeft lessen ICT/Mediawijsheid aan de leerlingen van VierTaal
College Schagen en geeft tevens een aantal andere lessen (in overleg). Hij/zij heeft
daarnaast als I- coach de taak om een I-plan te ontwikkelen voor de VierTaal cluster 2
scholen in de regio voor SO Burgemeester de Wildeschool en VierTaal College Schagen.
Implementatie van dit plan, voorlichting en instructie van de
docenten/onderwijsassistenten en het leveren van bijdragen aan de totale
onderwijsontwikkeling is onderdeel van de taakstelling. Hij/zij zorgt voor het leggen van
de verbinding tussen educatie en moderne media en kan hiervoor instructie- en
lesmateriaal ontwikkelen.
Wij zoeken een I-coach / leerkracht die bekend is met de doelgroep, die het werken in
het speciaal onderwijs als een voorrecht en een uitdaging beschouwt en bij wie
opbrengstgericht werken centraal staat.

Kernactiviteiten
●
●
●

Ontwikkelen van een I-plan voor de regio;
Bijdragen aan de onderwijsontwikkeling;
Verzorgen van ICT-lessen en andere lessen (in overleg) aan leerlingen van
VierTaal College Schagen.

Kennis en vaardigheden
● Opleiding: afgerond PABO diploma (plus eventueel tweedegraads onderwijs
diploma);
● Ervaring en/of affiniteit met speciaal onderwijs;
● Goede kennis van (de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van) ICT;
● Affiniteit met moderne media en ICT-hulpmiddelen in het onderwijs;
● Vaardigheid in het begeleiden en coachen van collega's;
● Vaardigheid in het ontwikkelen van instructie- en lesmateriaal.

Wij bieden
● Inspirerend team dat met elkaar het onderwijs en de ondersteuning voor onze
leerlingen vorm geeft en continu doorontwikkelt;
● Kennismaking met speciaal onderwijs;
● Scholing op het gebied van Cluster 2 problematiek.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een aanstelling per 01-04-2019 t/m 31-07-2019 voor 0,8 fte met uitzicht op
een vaste aanstelling. De functie is ingeschaald conform de CAO PO, salarisschaal L11.
Informatie
Nadere informatie: Iris van der Burgh, teamleider
E-mail: i.vanderburgh@viertaal.nl
Telefoonnummer: 0224-214 071 
Kijk voor meer informatie over de school: www.viertaal.nl.
Je kunt jouw motivatiebrief met curriculum vitae vóór 20-03-2019 sturen aan:
c.dol@viertaal.nl o.v.v. sollicitatie I-coach/leerkracht. De gesprekken worden gevoerd in
week 13 en 14.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

