De Luc Stevensschool, school voor speciaal basisonderwijs,
is per direct tot aan 31 juli 2019* op zoek naar:
een enthousiaste leerkracht voor groep 1/ 2

wtf 0,6000 (woe, don en vr)

De Luc Stevensschool, school voor speciaal basisonderwijs voor moeilijk lerenden, is gehuisvest in een
nieuw schoolgebouw in Kanaleneiland. Er wordt onderwijs geboden aan leerlingen van 4 tot en met 13
jaar die een (ontwikkelings)achterstand hebben opgelopen. Zij hebben ondersteuning nodig vanwege een
beperkt IQ (circa 55 – 90) en een ontwikkelingsleeftijd die lager is dan de kalenderleeftijd van het kind
aangeeft. Tegelijkertijd kan er sprake zijn van een stoornis binnen het autisme spectrum, epilepsie, ADHD
en/of een hechtingsstoornis. Leerlingen krijgen onderwijs op een bij hun niveau passende (ortho)pedagogische en didactische wijze. De welbekende begrippen van Luc Stevens zetten we concreet om in:
Competentie  ik kan het.
Autonomie  ik kan het zelf
Relatie  ik kan het samen.
De school telt 150 leerlingen en de groepsgrootte varieert van 8 tot 16 leerlingen. Voor onze onderbouwgroep 1/ 2 (8 leerlingen) zoeken we een enthousiaste ervaren leerkracht met affiniteit voor deze doelgroep.
Wij bieden:
- Een werkplek met een open sfeer, boeiende leerlingen, betrokken ouders/verzorgers, en medewerkers;
- Een vreedzame school en een team dat dagelijks werkt aan de opbouw van expertise en kwaliteit
van het onderwijs voor deze doelgroep;
- Een uitdagende en betekenisvolle functie, binnen een betrokken team;
- Een professionele werkomgeving;
Ruimte voor ontwikkeling / mogelijkheden voor coaching, intervisie en verdere scholing.
Wij vragen:
- Ervaring en aantoonbare affiniteit met het onderwijs en de zorg voor deze leerlingen;
- Hoge verwachtingen van leerlingen, uitgaande van hun mogelijkheden;
- Een pedagogische houding waarin structuur, veiligheid en vertrouwen centraal staan.
Een leerkracht die:
- openheid uitstraalt en beschikt over goede zelfreflectie,
- enthousiast is en zijn talenten in teamverband wil inzetten;
- in staat is om met ouders/verzorgers en externe contacten samenwerking op te bouwen en te
onderhouden?
- tact, humor en organisatietalent heeft om bovenstaande te realiseren?
Meer informatie over onze school is te vinden op: www.sbolucstevensschool.nl
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact op nemen met de directeur, Ed van der Hooft,
030-288 32 76 of 06-130 132 79
Heb je interesse, stuur dan z.s.m. een beknopte motivatiebrief met curriculum vitae naar
ed.vanderhooft@spoutrecht.nl



De vacature is tijdelijk tot aan de zomervakantie van 2019 met uitzicht op een vaste baan.

