Vacature
Het Kasteel (school voor speciaal onderwijs) is op zoek naar een

Leerkracht doelgroep “het jonge kind”
Voor 16 – 24 uur per week (wtf 0,4 - 0,6). Het gaat om een aanstelling voor
een bepaalde tijd met uitzicht op een vaste benoeming
Het Kasteel, waar leren een avontuur is
De school wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar die door
hun specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoefte zijn aangewezen op de expertise van de
school. In algemene typering gaat het om:
•
•
•
•

zeer moeilijk lerende kinderen en/of
kinderen met een lichamelijke beperking en/of
langdurig zieke kinderen
kinderen met een meervoudige beperking

In het Kasteel wordt nauw samengewerkt in de verschillende teams/ leerroutes. Met en
van elkaar leren staat bij ons hoog in het vaandel. Binnen SO Het Kasteel staat de
hulpvraag van de leerling centraal en stemmen wij onderwijs, zorg en revalidatie af op de
mogelijkheden van de leerling. Het onderwijs is gericht op het toekomstperspectief van de
leerling. Naast onderwijs is zorg een belangrijk aspect in onze organisatie.
Ben jij die enthousiaste, gemotiveerde leerkracht met kennis van het jonge kind, die de
uitdaging aangrijpt om jonge leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied
van de sociaal emotionele ontwikkeling, laag ontwikkelingsniveau en bijkomende
problematiek tot optimale ontwikkeling te laten komen. Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•

Een leerkracht, met vaardigheden/ competenties op het gebied van reflecteren op
eigen handelen, werken in een multidisciplinair team/ duidelijk en zakelijk kunnen
verslagleggen/helder in communicatie en vooral rust uitstralen.
Zorg en oog hebben voor leerlingen met specifieke onderwijs- en
begeleidingsbehoefte;
Vormgeven aan maatwerk, rekening houdend met de onderwijsbehoeften,
Het uitvoeren van leerlingenzorg en het werken met de zorgcyclus,
Juiste pedagogische vaardigheden m.b.t. onze leerlingen;
Goede wijze van samenwerking met collega`s, ouders, disciplines en ketenpartners
(ZIO);

•
•
•

Goede communicatieve vaardigheden;
Het ontwerpen van lessen aan de hand van actuele thema’s en daarbinnen
differentiatie aanbrengen;
Kennis en vaardigheden in het werken met ParnaSsys en Zien.

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•

arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO;
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting;
een ervaren team waarin iedere dag geleerd wordt en waar plaats is voor ieders
mening;
Ondersteuning en expertise van verschillende disciplines
Een mooie werkomgeving waarbinnen de leerling met zijn onderwijs- zorgvraag
centraal staat.

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht op onze website
https://www.sohetkasteel.nl/ of contact opnemen met directeur P.C.M. Kerkhofs via
telefoonnummer 06-43507088

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV
uiterlijk donderdag 18 november 2021 per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding
van vacaturenummer 02RK-JK46
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten
interne kandidaten de voorkeur.

