VACATURE (INVAL-) LEERKRACHTEN
Voor onze locaties Schagen, Alkmaar en Zwaag is de Burgemeester de Wildeschool
(Stichting VierTaal) per 1 augustus 2019 op zoek naar enthousiaste en flexibele
(Inval-) Leerkrachten
De Burgemeester de Wildeschool biedt onderwijs aan leerlingen met een communicatieve beperking,
veroorzaakt door een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of door slechthorendheid (SH). Een klein deel
van de leerlingen is gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis (ASS). De Burgemeester de
Wildeschool heeft de hoofdvestiging in Schagen en twee nevenvestigingen in Zwaag/Hoorn en
Alkmaar.
Wij zoeken een leerkracht die bij voorkeur bekend is met de doelgroep, het werken in het speciaal
onderwijs als een voorrecht beschouwt en bij wie handelings- en opbrengstgericht werken centraal
staat.
Wat kan onze school 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 de lessen volgens het ADI-lesmodel;
● Verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en het klassenmanagement;
● Opstellen, evalueren en bijstellen van ontwikkelingsperspectieven, groepsplannen en
individuele plannen;
● Werken in een multidisciplinaire setting.
Kennis en vaardigheden
● Opleiding: afgeronde PABO-opleiding;
● Kennis van TOS, SH en ASS of affiniteit met deze doelgroep;
● Affiniteit met het speciaal onderwijs;
● Bekend met ontwikkelings- en handelingsgericht werken;
● Duidelijk, geduldig en oplossingsgericht;
● Goede communicatieve vaardigheden en ICT-vaardigheden;
● Teamspeler.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke aanstelling in verband met ziektevervanging.
De functie is ingeschaald conform de CAO PO, salarisschaal L11 (functieomschrijving is opvraagbaar). De
vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.
Informatie
Nadere informatie
Telefoonnummer
E-mailadres

: Annamarieke Beemster, teamleider
: 0224-214896
: a.beemster@viertaal.nl

Sollicitaties
Je kunt de sollicitatiebrief met curriculum vitae vóór maandag 20 mei 2019 sturen aan de
administratie: c.dol@viertaal.nl onder vermelding van vacature invalleerkracht. Gesprekken worden
op 23 mei a.s. gevoerd.

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

