VACATURE
Wil jij werken bij een school met een uniek onderwijsconcept? Een school
waarbij we de nieuwe generatie kinderen optimaal voorbereiden op de
toekomst? Waarbij passend onderwijs in optima forma wordt gegeven?
En waarbij een aantal scholen én een kinderopvangorganisatie hun
kennis en exptertise hebben gebundeld om leerlingen dat te bieden dat
ze écht nodig hebben? Onderwijs op maat en op niveau! Bekijk dan
onderstaande vacature.
Talentencampus Venlo is vanaf 1 augustus 2022 op zoek naar kandidaten voor
de functie van;

Leerkracht (wtf. 1,0 voor vervanging ziekte en wtf. 0,6 voor
vervanging ouderschapsverlof voor een langere periode)
Wij zijn op zoek naar enthousiaste leerkrachten die ons team willen versterken
om met leerlingen te werken binnen het Speciaal Onderwijs, expertise Gedrag.
Wie zijn we?
De Talentencampus Venlo (TCV) biedt regulier basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs en speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar.
Daarnaast beschikt de TCV over een ontwikkelgroep, voor kinderen tot 5 jaar die
extra ondersteuning nodig hebben, en bieden we kinderopvang, (specialistische)
buitenschoolse opvang en beschikken we over een peuterspeelzaal. In de TCV
werken de volgende organisaties integraal met elkaar samen; Onderwijsgroep
Buitengewoon, Fortior, Spring Kinderopvang en PSW Junior.
Wat bieden we?
We investeren in jouw professionele ontwikkeling en biedenje een baan in een
prettige werksfeer met enthousiaste en deskundige collega’s met uitzicht op
verlenging. De cao PO is van toepassing.
Talentencampus Venlo
Rijnbeekstraat 8
5913 GB Venlo

077 850 00 26
info@talentencampusvenlo.nl
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>> lees verder op de volgende pagina

VACATURE
Naast een marktconform salaris krijg je toegang tot het onlinetrainingsplatform
Goodhabitz en kun je gebruikmaken van diverse secundaire arbeidsvoorwaarden met belastingvoordeel.
Werkdagen
In overleg.
Wat vragen we?
We zoeken een nieuwe collega die voldoet aan onderstaande competenties:
Houdt van een uitdaging;
Affiniteit met kinderen met een specifieke hulpvraag (4 t/m 12 jaar);
Teamplayer;
In het bezit van de vereiste onderwijsbevoegdheid;
In het bezit van een gymbevoegdheid is een pré;
Kinderen kan stimuleren, uitdagen en coachen in hun leerproces;
Kandidaten die kunnen en willen handelen vanuit de visie op
Campusonderwijs: talentontwikkeling van kinderen en medewerkers en
sociale integratie (samenwerking en samenhang tussen kinderopvang,
basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs;
Werkt volgens het principe ‘warme zakelijkheid’.
Sluit dit aan bij jouw ambitie en spreekt deze functie je aan? Stuur dan uiterlijk
vrijdag 1 juli 2022 een sollicitatiebrief voorzienvan je cv naar
info@talentencampusvenlo.nl. Voor meer inhoudelijke informatie kun je
contact opnemen met Frans Vullings, algemeen directeur Talentencampus
Venlo, telefoonnummer 077-8500026 of e-mailadres
frans.vullings@talentencampusvenlo.nl

Meer informatie
De Leraarkracht Speciaal onderwijs komt in dienst bij Onderwijsgroep
Buitengewoon. Meer informatie over zowel de Talentencampus Venlo als
Talentencampus Venlo
Rijnbeekstraat 8
5913 GB Venlo

Onderwijsgroep Buitengewoon is te vinden op de volgende websites:
www.talentencampusvenlo.nl en www.ogbuitengewoon.nl.

