VACATURE INVAL/TRAINEE LEERKRACHT (1,0 fte)
Voor onze locaties Schagen, Alkmaar en/of Zwaag is de Burgemeester de
Wildeschool (Stichting VierTaal) per direct op zoek naar enthousiaste en flexibele

Inval- leerkracht / trainee leerkracht (1,0 fte)
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.
Wie zoeken wij
Wij zoeken een invalleerkracht/ trainee leerkracht, die ons team komt 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.
Kernactiviteiten
● Uitvoering geven aan het IGDI-lesmodel;
● Verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en het klassenmanagement;
● Eventueel opstellen, evalueren en bijstellen van ontwikkelingsperspectieven,
groepsplannen en individuele plannen;
● Werken in een multidisciplinaire setting.
Wat verwachten wij van jou?
● Afgestudeerde leerkracht (minimaal PABO);
● 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;
● Eventueel contact met andere trainees om ervaringen uit te wisselen.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor het schooljaar 2019-2020, waarbij er kans is op
een start als trainee om vervolgens ingezet te worden in een nieuw te starten groep 1-2 per
februari 2020. De werktijdfactor is bespreekbaar. Bij goed functioneren is er mogelijk
uitzicht op verlenging van het dienstverband.
De functie is ingeschaald conform de Cao PO, salarisschaal L11. De vacature wordt zowel
intern als extern opengesteld.
Informatie
Nadere informatie:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Ap Strampel, teamleider
0224-214896
a.strampel@viertaal.nl

Kijk voor meer informatie over de school: www.viertaal.nl (Burgemeester de Wildeschool).
Sollicitaties
Je kunt je motivatiebrief met curriculum vitae vòòr maandag 16 september sturen aan
r.keskin@viertaal.nl, o.v.v. sollicitatie invalleerkracht/ trainee leerkracht.
De gesprekken worden gevoerd in week 39 op dinsdag 24 september.

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

