Vacature
Een sociaalvaardige humorist

Leerkracht groep middenbouw,
0.8-1.0 fte vanaf 1-8-2019.
Onze school
De Kans is een SBO-school die leerlingen
begeleidt bij het leren en op sociaal emotioneel gebied. Respect voor een ander speelt
hierbij een belangrijke rol. De Kans biedt
daarom een gestructureerd, veilig pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich prettig en
geaccepteerd voelen door leerlingen en leerkrachten. Op De Kans wordt gekeken naar
wat het kind kan en wat het nodig heeft om te
leren. Onze school telt veertien klassen met
een vaste groepsleerkracht(en) en dagelijkse, extra ondersteuning in de klas of met
kinderen alleen. De Onderwijs Inspectie heeft
onlangs de school als goed beoordeeld.
Leefstijl
Wij werken met de methode Leefstijl: bevorderen dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sociaalvaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen.’
Jouw profiel
Jij bent een actieve collega binnen de school.
Het geven van onderwijs aan kinderen met
specifieke ondersteuningsvragen heeft jouw
interesse. Je bent in staat om op grond van
kennis, motivatie en ervaring actief bij te dragen aan het vergroten van de kwaliteit het
specialistisch onderwijs. Bovendien ben je in
staat zelfstandig te opereren en kun je met
humor en vitaliteit onze leerlingen benade-

ren. Je hebt ambitie om samen met je collega’s het onderwijsaanbod nog sterker te
maken.
Wij zoeken een collega die:
• een stabiele persoonlijkheid heeft;
• om kan en wil gaan met onverwacht gedrag van kinderen;
• oplossingsgericht denkt en handelt;
• goed kan samenwerken;
• vanuit betrokkenheid in zekere distantie
kan en wil werken met de kinderen;
• humor heeft.
Functie-eisen
• afgeronde PABO-opleiding;
• Bij voorkeur ervaring met SBO en/of SO;
• bereid tot het volgen van studie of nascholing.
Wij bieden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
Primair Onderwijs. Wij bieden ruimte voor
scholing en ontwikkeling. Zeer gunstige reiskostenregeling.
Solliciteren
Voor inhoudelijke informatie over de functie
en om te solliciteren kun je contact opnemen
met Hans Klaassen, directeur, email
h.klaassen@sbodekans.nl. Reageren kan tot
18 juni 2019.
Voor meer informatie over de school:
http://www.sbodekans.nl/
Een referentenonderzoek maakt deel uit van
de procedure.

