Samen zijn we Buitengewoon

VACATURE

Wil jij werken bij een onderwijsinstelling die
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 het team van Spectrum in Venray zijn we per direct op zoek naar een:

Leraar

(totaal 0,2 FTE)
gedrevenheid

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

voor

(voortgezet)

speciaal

onderwijs

en

praktijkonderwijs.

professionaliteit

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.
De school
Spectrum is een school voor primair speciaal onderwijs. De school verzorgt
speciaal onderwijs aan kinderen die moeite hebben met leren, kinderen met een
motorische handicap en kinderen met

gedragsstoornissen. Spectrum verzorgt

het onderwijs in samenwerking met SBO Focus.
Wat bieden we?
We bieden onze medewerkers uitdaging en persoonlijke groei in een prettige
werksfeer met enthousiaste en deskundige collega’s.
>> Lees verder op de volgende pagina

Samen Buitengewoon
Sterk
>> Lees verder op de volgende pagina

(talent)ontwikkeling

Samen zijn we Buitengewoon

VACATURE

>> vervolg van pagina 1
De functie is ingeschaald in L11 van de cao primair onderwijs. Naast een
marktconform salaris krijg je toegang tot het online trainingsplatform
Goodhabitz

en

kun

je

gebruikmaken

van

diverse

secundaire

arbeidsvoorwaarden met belastingvoordeel.
Wat vragen we?
We zoeken een nieuwe collega die voldoet aan onderstaande competenties:
je hebt de vereiste bevoegdheid als leraar;
je hebt (bij voorkeur) aantoonbare ervaring met het geven van onderwijs
aan jongeren in de leeftijd van 5-12 jaar met gedragsproblemen / cognitieve
beperkingen (ZML);
je beschikt over een gezonde dosis enthousiasme, creativiteit en je staat
stevig in je schoenen;
je hebt een open en positieve houding naar de kinderen en je hebt zichtbaar
plezier in je werk;
je bent een echte teamplayer en wil graag samen werken aan de

gedrevenheid

teamopdracht van Spectrum.
Ben jij degene die past binnen ons team en bij onze leerlingen? Stuur dan
uiterlijk 1 juni 2022 een sollicitatiebrief voorzien van je cv naar Henk MoonenWolters

(directeur)

h.moonen-wolters@ogbuitengewoon.nl.

Voor

meer

inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Jessica Quicken
(Teamleider) via telefoonnummer: 06 54713259.

professionaliteit

Meer informatie
Onderwijsgroep Buitengewoon:

www.ogbuitengewoon.nl

Spectrum:

www.ogbuitengewoon.nl/spectrum

samenwerking

(talent)ontwikkeling
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