Vacature

Ons sbo

Leerkracht bovenbouw

Fulltime, wtf 0,8-1,0
2738-4534 (L10/L11)

Ben jij op zoek naar een baan waarin je jezelf verder kunt
ontwikkelen? Werk jij ook graag samen en neem je graag het
initiatief om echt vernieuwend en eigentijds onderwijs te geven.
Maak jij samen met ons het verschil?

JOUW FUNCTIE
Per 1 maart 2022 zoeken wij een nieuwe enthousiaste collega en leerkracht voor de bovenbouw.
Je werkt als leerkracht Ons sbo bij ons volgens het leerstofjaarklassensysteem waarbij je doelgericht werkt
binnen de ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen. Dit betekent dat je als leerkracht binnen één
groep op verschillende niveaus met de kinderen kunt werken. Ook heb je in de bovenbouw een belangrijke
taak in de voorbereiding van leerlingen naar de toekomst.

SAMEN OP EIGENWIJZE TOEKOMSTGERICHT
Ons sbo is een school voor speciaal basisonderwijs in Breda en onderdeel van stichting INOS. De school telt
ruim 260 leerlingen verdeeld over 21 groepen met ruim 50 personeelsleden.
Op Ons sbo wordt vanuit de kernwaarden Samen, Op Eigenwijze en Toekomstgericht gewerkt met de
overtuiging dat elke leerling bijzonder en uniek is. Alle leerlingen komen met een unieke
ondersteuningsvraag naar onze school. We bieden daarom onderwijs op maat, passend bij de
mogelijkheden van de leerling. Ons sbo is één van de drie sbo-scholen binnen het RSV-Breda.
Belangrijke speerpunten voor Ons sbo zijn; onderwijs van vandaag voor morgen, geluk, partnerschap en
bewust omgaan met je omgeving. Een school waarnaast leren, plezier en ontwikkeling centraal staat voor
leerlingen. Alsook het team van professionals, die het onderwijs samen mogelijk maakt. We willen dat elke
leerling en medewerker wordt gezien en de kans krijgt om zijn of haar talenten maximaal tot bloei te laten
komen.

WAT VERWACHTEN WIJ

WAT BIEDEN WIJ
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Dat je lesbevoegd bent;
Ervaring en/of affiniteit met leerlingen
met een specifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte;
Een flexibele grondhouding waarbij
pedagogiek en didactiek hand in hand
gaan;
Enthousiasme en collegialiteit;
Goede communicatieve vaardigheden;
Goed samen kunnen werken;
Een proactieve houding binnen een school
die volop in beweging en ontwikkeling is.

•
•
•

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO;
Een lerend team dat volop in ontwikkeling
is;
Ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze
stichting;
Een team dat gaat voor kansrijke
leerlingen;
Ruimte voor initiatieven;

INOS
Ons sbo maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs in Breda. INOS helpt leerlingen hun
talenten te ontdekken en begeleidt hen in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen,
die in een steeds veranderende wereld blijven leren, verschillen accepteren en respectvol
samenleven. Daarnaast door behulp van Phoenix (expertise- en loopbaancentrum van INOS) kan jij met
je loopbaanvraagstukken terecht en jezelf verder ontwikkelen. Lees meer over onze stichting op
www.inos.nl.

Contact
Voor meer informatie over onze school kun je terecht op onze website www.onssbo.nl. Voor meer
informatie over de vacature kun je contact opnemen met directeur Simone Mante via telefoonnummer
076-5220776 of 06-22462432.
Ben je nieuwsgierig of Ons sbo iets voor jou is? Neem gerust
contact op om te komen kijken of draai een dagdeel met ons
mee. Als je interesse hebt om lid van ons team te worden,
stuur dan je sollicitatiebrief en CV voor vrijdag 21 januari
naar werken@inos.nl onder vermelding van
vacaturenummer15LO-BB81
De gesprekken worden gepland in de 4e week van januari .

