VACATURE VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS
Voor onze locatie Amsterdam is de Alexander Roozendaalschool (Stichting VierTaal) wegens
vervanging per 26 augustus 2019 op zoek naar een enthousiaste, flexibele

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs (0,2 fte)
Stichting VierTaal is een instelling voor openbaar onderwijs cluster 2, biedt onderwijs aan en begeleidt
leerlingen met een communicatieve beperking, veroorzaakt door een gehoorverlies (SH) en/of
taalontwikkelingsstoornis (TOS).
De Alexander Roozendaalschool 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 één of meer ontwikkelingsgebieden (spraak/taal, sociaal/emotioneel,
cognitief, sensomotorisch en schoolse vaardigheden) achterstanden voordoen.
De Vakleerkracht Bewegingsonderwijs begeleidt leerlingen, geeft onderwijs binnen het eigen vakgebied
en levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs in het eigen vakgebied.
Kernactiviteiten
● Verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en het klassenmanagement;
● Opstellen, evalueren en bijstellen van ontwikkelingsperspectieven, groepsplannen en individuele
plannen;
● Werken in een multidisciplinaire setting, waar samenwerken centraal staat;
Kennis en vaardigheden
● Opleiding: lesbevoegdheid Lichamelijke opvoeding/Pabo;
● Affiniteit met het speciaal onderwijs;
● Kennis van Spraak-taalproblematiek, kennis van ASS en/of ondersteunende communicatie
(NMG 1) is een pré;
● Enthousiast, geduldig en oplossingsgericht;
● Teamspeler;
● Goede communicatieve vaardigheden en ICT vaardigheden.
Wat kunnen wij jou 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.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke aanstelling wegens vervanging i.v.m. detachering, vanaf 26 augustus tot einde
schooljaar. De functie is ingeschaald conform de CAO PO in salarisschaal L11. De werkdag is op de
vrijdag.
De vacature wordt gelijktijdig intern binnen VierTaal en extern opengesteld.
Informatie en sollicitatie
Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de teamleider, mevrouw Carla
Wiebosch, e-mailadres c.wiebosch@viertaal.nl.
Je kunt de sollicitatiebrief met curriculum vitae sturen naar w.morgese@viertaal.nl, t.a.v. mevrouw Lieke
Rigter, o.v.v. Sollicitatie Vakleerkracht Bewegingsonderwijs.

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

