Vacature
Kbs St. Joseph is voor komend schooljaar op zoek naar een

Leerkracht L10 (met als extra taak RT)
(0,6 wtf)
Het gaat om een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling
vanaf het volgende schooljaar.
Werkdagen: drie werkdagen in overleg
Kbs St. Joseph maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Een PABO-bevoegdheid.
Een relevante aanvullende opleiding, bij voorkeur een Master (S)EN.
Het vermogen om ortho-didactische en pedagogische kennis van de ontwikkeling van het
kind toe te kunnen passen op het gebied van:
o sociaal-emotionele ontwikkeling,
o cognitie,
o motoriek,
o executieve functies.
Specifieke leerbegeleiding aan probleemleerlingen kunnen verzorgen, zowel individueel als
in groepen, op basis van een begeleidings-/handelingsplan.
Pedagogisch-didactisch onderzoek kunnen uitvoeren en met de gegevens kunnen
diagnosticeren.
Een handelingsplan kunnen opstellen, uitvoeren, evalueren en (zonodig) bijstellen.
Kennis te hebben van de didactische lijn van diverse methodes bij de verschillende vak- en
vormingsgebieden.
Kennis hebben van verschillende leerstrategieën en specifieke leer- en hulpmiddelen; deze
kennis kunnen gebruiken bij het handelen met leerlingen.
Beschikken over achtergrondkennis van specialismen zoals dyslexie en hoogbegaafdheid.
Ervaring met de methode Kanjer voor de sociaal-emotionele ontwikkeling is wenselijk

Wij bieden jou:
•
•
•

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
Volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting
Een fijn team met veel verschillende expertises

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht op onze website www.stjosephbreda.nl of
contact opnemen met directeur Maurice van de Lisdonk via telefoonnummer 076-5210360/
06-20747918

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 18
mei 2021 per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van vacaturenummer 07PJ-21A
De gesprekken worden gepland in week 21 en 22 (in de periode van 24 mei tot en met 4 juni 2021).
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten interne
kandidaten de voorkeur.

