Samen zĳn we Buitengewoon
Wil jij werken bij een onderwijsinstelling die
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zich inzet voor een Buitengewone doelgroep?
Waar vanuit gedrevenheid wordt gewerkt aan
de (talent)ontwikkeling van leerlingen met
specifieke vragen op het gebied van gedrag of
leren? Waar je jezelf kunt ontplooien en waar
oog is voor de menselijke maat en werkplezier?
Bekijk dan onderstaande vacature.
Voor de Talentencampus Venlo zijn we op zoek naar een:
Groepsleerkracht speciaal onderwĳs
Expertise Gedrag (wtf 0,4 of 0,6)

gedrevenheid

De leraar (groepsleerkracht) is een professional die samen met collega’s, in
teamverband, het onderwijs verzorgt, verantwoordelijk is voor de pedagogisch/
didactische aanpak, onderwijsontwikkeling en –verbetering en de professionalisering van het team.
professionaliteit

Wie zijn we?
Onderwijsgroep Buitengewoon is de overkoepelende organisatie van zeven
scholen

voor

(voortgezet)

speciaal

onderwijs

en

praktijkonderwijs.

De

medewerkers van onze organisatie zijn gedreven en werken voortdurend aan
onze kennis en expertise van het (voortgezet) speciaal onderwijs en
praktijkonderwijs. We willen zelf ook steeds leren en beter worden in ons vak. We
werken samen met elkaar, ouders en onze omgeving en zijn gefocust op wat
leerlingen kúnnen, op kansen en mogelijkheden en de toekomst van onze

samenwerking

leerlingen.
Talentencampus Venlo
Binnen de Talentencampus Venlo werken kinderopvang, gespecialiseerde
kinderopvang, basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en expertise ZML en
Gedrag samen om een samenhangend continuüm van krachtige leeromgevingen
te bieden voor een onbelemmerde brede talentontwikkeling en sociale integratie
van kinderen van 0 tot ca.12 jaar.
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>> Lees verder op de volgende pagina

(talent)ontwikkeling

>> vervolg van pagina 1
Dat gebeurt in een veilige omgeving waarin ontmoeting en samen leren centraal staan. Door als TCV
medewerkers zelfverzekerd, krachtig en competent steeds een volgende stap te willen en kunnen

ERUTACAV

zetten, helpen we kinderen ‘eruit te halen wat erin zit’ en geven we echt passend onderwijs vorm.
De betrokkenheid en participatie van ouders/verzorgers is daarbij van groot belang; partnerschap met
ouders/verzorgers is noodzakelijk om de kansen op een goede ontwikkeling van kinderen te vergroten.
De driehoeksrelatie kind – TCV medewerker – ouder is een relatie die door de TCV actief wordt ingezet.
Wat bieden we?
We bieden onze medewerkers uitdaging en persoonlijke groei in een prettige
werksfeer met enthousiaste en deskundige collega’s. De functie is ingeschaald in
salarisschaal L11 van de cao primair onderwijs. Werkdagen: dinsdag, woensdag en
donderdag.
Wat vragen we?
We zoeken nieuwe collega's die voldoen aan onderstaande competenties:
Je hebt affiniteit met het onderwijs geven aan kinderen in de basisschoolleeftijd met een speciale ondersteuningsvraag op het gebied Expertise
Gedrag;
Je bent in het bezit van de vereiste bevoegdheid;

gedrevenheid

Je kan kinderen stimuleren, uitdagen en coachen in hun leerproces;
Je bent zelfverzekerd, krachtig en je kan goed organiseren.
Je zet steeds een volgende stap om kinderen te helpen ‘eruit te halen wat erin
zit’;
Je bent bereid te handelen vanuit de visie op Campusonderwijs:
talentontwikkeling van kinderen en medewerkers en sociale integratie
(samenwerking en samenhang tussen kinderopvang, basisonderwijs en
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speciaal basisonderwijs).
Sluit dit aan bij jouw ambitie en spreekt een van deze functie je aan? Stuur dan
z.s.m. een sollicitatiebrief voorzien van je cv naar Frans Vullings (Directeur
Talentencampus Venlo): frans.vullings@talentencampusvenlo.nl . Voor meer
inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Frans Vullings via
telefoonnummer: 077-8500026.

samenwerking

Meer informatie
Onderwijsgroep Buitengewoon: www.ogbuitengewoon.nl
Talentencampus Venlo: www.talentencampusvenlo.nl
(talent)ontwikkeling
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