Buitenkans is een observatievoorziening voor (dreigende)
thuiszitters. Aan de hand van observaties en leerling specifieke
doelen zetten medewerkers kennis en kunde in om de leerling
een passend onderwijsaanbod te geven.
We zoeken voor onze klas in Zeist een

Leraar ondersteuner 0,4 fte (m/v)
Je gaat samen met ons team de talenten van de leerlingen
ontwikkelen en versterken met als uiteindelijk doel een her/doorstart in een voor de leerling passende onderwijsplek.

Jouw profiel
✓

✓
✓
✓

✓
✓

Je kunt een pedagogisch klimaat neerzetten waarin leerlingen zich
veilig voelen, positief benaderd worden en succeservaringen
kunnen opdoen. Je biedt duidelijkheid en structuur en handelt
daarin consequent.
Je zorgt dat kinderen zich gezien, gehoord en begrepen voelen en
je helpt ze te reflecteren op hun gedrag.
Je ziet de kwetsbaarheid van kinderen achter de gedragsproblematiek en kunt hier adequaat op reageren.
Je ben een enthousiaste teamspeler, staat stevig in je schoenen
en beschikt over een gezonde dosis geduld, humor,
relativeringsvermogen en flexibiliteit.
Je bent in staat met ouders en zorgprofessionals een gelijkwaardige
relatie te onderhouden.
Je hebt affiniteit met het speciaal (basis)onderwijs, een passende
hbo-opleiding of mbo-opleiding met relevante werkervaring.

Ons aanbod
✓ Collega’s die werken vanuit passie, elkaar ondersteunen en als
team streven naar ontwikkeling.
✓ Ruime faciliteiten voor professionele en persoonlijke groei. Denk
aan de ondersteuning bij het volgen van een opleiding, trainingen
via het KANS aanbod, ontmoetingen en studiedagen.
✓ Een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een aanstelling voor
onbepaalde tijd als leraar ondersteuner (schaal 7 / CAO Primair
Onderwijs).
✓ Een uitbreiding naar een aanstelling van 0,8 fte is op termijn
een optie.

KANS in onderwijs
www.kans-inonderwijs.nl
KANS in Onderwijs wil bereiken dat
kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte de kans krijgen hun
talenten te ontwikkelen en dat ieder
kind met plezier naar school gaat.
Samen met alle partners in passend
onderwijs zetten onze professionals
zich hier dagelijks voor in.
KANS in onderwijs maakt deel uit van
stichting GSO.

Gewoon Speciaal Onderwijs
Sinds 1 januari 2020 heeft Stichting
Gewoon Speciaal Onderwijs s(b)o- en
vso-scholen in de regio MiddenNederland. De scholen en expertisecentrum KANS in onderwijs bieden
kinderen van 3 tot 18 jaar met
specifieke onderwijs- en zorgbehoeften
de kans om hun talenten te
ontwikkelen.

Solliciteren
Voor meer informatie over de vacature
bel je met Berthil Lulofs
06 – 420 965 01.
Wil je solliciteren, stuur dan een CV en
motivatie per e-mail aan:
info.kans@gewoonspeciaal.com
Doe dit voor 14 april 2020.
We streven er naar om de procedure
voor de meivakantie af te ronden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

