Samen zĳn we Buitengewoon
Wil jij werken bij een onderwijsinstelling die

ERUTACAV

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 Impuls zijn we met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar:

Leraren L11

We zoeken meerdere leraren (in totaal 1,8 FTE). Parttime inzet is mogelijk.

gedrevenheid

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

professionaliteit

met elkaar, ouders en onze omgeving en zijn gefocust op wat leerlingen kúnnen,
op kansen en mogelijkheden en de toekomst van onze leerlingen.
De school
Impuls is een regionale school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen
die zeer moeilijk leren. Binnen Impuls wordt onderwijs gegeven aan zeer moeilijk
lerende leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, mogelijk met een meervoudige

samenwerking

beperking.
Wat bieden we?
We investeren in jouw professionele ontwikkeling en bieden je een baan met
uitzicht op een vast dienstverband, in een prettige werksfeer met enthousiaste en
deskundige collega’s. De functie is ingeschaald in salarisschaal L11 van de cao
primair onderwijs. Naast een marktconform salaris krijg je toegang tot het online

(talent)-

trainingsplatform Goodhabitz en kun je gebruikmaken van diverse secundaire

ontwikkeling

arbeidsvoorwaarden met belastingvoordeel.
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Wat vragen we?
We zoeken een nieuwe collega die voldoet aan onderstaande competenties:
heeft een bevoegdheid als leraar (PABO);
heeft affiniteit en (bij voorkeur) aantoonbare ervaring met het onderwijs
geven aan jongeren in de leeftijd van 12-20 jaar met cognitieve beperkingen
(ZML) met eventueel bijkomende handicaps en/of gedragsproblemen;
heeft kennis van psychopathologie;
kan differentiatievormen hanteren gezien de pluriforme samenstelling van de
groepen;
gebruikt in het repertoire van lesgeven, coöperatieve werkvormen;
is innovatief ingesteld en werkt vraag-gestuurd;
investeert in zowel persoonlijke ontwikkeling en in die van de organisatie;
kan goed in teamverband werken en werkt samen aan de teamopdracht van
Impuls.
gedrevenheid

Sluit dit aan bij jouw ambitie en spreekt deze functie je aan? Stuur dan uiterlijk
9 mei een sollicitatiebrief voorzien van je cv naar Gert-Jan Wismans
(schooldirecteur) via sollicitaties@ogbuitengewoon.nl. Voor meer inhoudelijke
informatie kun je contact opnemen met Gert-Jan Wismans via telefoonnummer:
06 41 45 46 63.

professionaliteit

samenwerking

Meer informatie
Onderwijsgroep Buitengewoon:

www.ogbuitengewoon.nl

Impuls:

www.ogbuitengewoon.nl/impuls

(talent)ontwikkeling
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