Kans in Onderwijs

zoekt

interim leerkrachten / experts

die op onze SBO en SO scholen leerkrachten vervangen,
coachen en ondersteunen en die hun expertise daarnaast
inzetten bij het ondersteunen van kinderen, ouders,
leerkrachten en scholen bij leer- en/of gedragsproblemen.
De perfecte combinatie voor onderwijsexperts die graag hun
ervaring delen en zich willen blijven ontwikkelen.

Expertisecentrum ‘KANS in
onderwijs’ is gespecialiseerd in
het begeleiden, onderzoeken
en behandelen van kinderen
met een leer- of
gedragsproblemen. KANS
begeleidt, coacht en traint ook
leerkrachten, teams en ouders.
Dit doen we op de vijf scholen
van de Stichting Gewoon
Speciaal, waar we onderdeel
van uitmaken, maar ook op
ruim 300 andere basisscholen
die wij bedienen.
www.kans-inonderwijs.nl

Jouw profiel
 Affiniteit met het speciaal (basis)onderwijs is een must,
ervaring is een pre.
 Je bent een kei van een leerkracht, die van afwisseling en
ontwikkeling houdt.
 Je bent in staat kinderen, ouders, leerkrachten en scholen
te ondersteunen en adviseren op het juiste niveau.
 Je staat stevig in je schoenen, houdt van afwisseling en je
bent een echte aanpakker.
 Afgeronde Pabo en master (of de bereidheid deze master
binnen vier jaar te halen).

Ons aanbod
 Een enorm uitdagende en afwisselende baan waar je je in
recordtempo kunt ontwikkelen. De ene dag sta je zelf voor
de klas. De andere dag kijk je met een andere leerkracht
mee en geef je advies. Iedere dag is weer anders.
 De kans om mede vorm te geven aan Passend Onderwijs in
Nederland
 40 collega experts waarvan je elke dag kunt leren.
 Ruime faciliteiten voor professionele en persoonlijke groei.
Denk aan de ondersteuning bij het volgen van een Master
opleiding, trainingen, ontmoetingen en studiedagen.
 Natuurlijk een aanstelling als Leraar in LB (Cao Primair
Onderwijs) met uitzicht op onbepaalde tijd. Je werkt
minimaal 3 dagen per week.

een KANS voor elk kind

Gewoon Speciaal
Op onze vijf scholen krijgen
kinderen van 3 tot 14 jaar met
specifieke onderwijs- en
zorgbehoeften de kans om hun
talenten te ontwikkelen. Wij
werken aan zo goed mogelijk
onderwijs voor ieder kind.
www.gewoonspeciaal.com

Solliciteren
Voor meer informatie over de
vacature bel je met:
Sjoerd van den Bruele,
06 - 4605 3959.
Wil je solliciteren, stuur dan
een CV en motivatie per
e-mail aan:
s.vdbruele.kans@gewoonspecia
al.com

