De Tweern en Deltaschool zijn hard op weg om een Kind Centrum voor specialistisch onderwijs, zorg
en opvang te worden en hebben een duidelijke regiofunctie op De Bevelanden.
De Tweern is een school voor speciaal basisonderwijs met daaraan verbonden het
Observatiecentrum jonge kind met drie groepen en vier SBO+-groepen, speciale groepen voor
leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften. Onze leerlingen hebben naast didactische
ondersteuning ook specifieke sturing en begeleiding nodig om hun gedrag te reguleren.
De Deltaschool biedt onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte (voorheen zeer
moeilijk lerende kinderen) in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. De leerlingen krijgen bij ons op
school de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Samen met ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen
streven we naar een zo groot mogelijke deelname in de samenleving. Samen ontmoeten we elkaar in
een veilige en prettige omgeving.
Per 1 augustus zijn we op zoek naar (een):

Leerkracht(en)

(voor 5 dagen/wtf 1,0, deeltijd is bespreekbaar)
We gaan graag met jou in gesprek over jouw kwaliteiten. Op grond daarvan zoeken we de best
passende plek binnen het Kindcentrum voor jou.

Wie zijn wij?
Je kunt onze collega’s omschrijven als professioneel, betrokken en flexibel. We weten dat we de
beste resultaten bereiken door samen te werken. Passend onderwijs kunnen wij alleen bieden met
goede onderwijsprofessionals. En die binden we graag aan onze organisatie. Daarom investeren we
in jou door je goed in te werken en begeleiden op de school waar je aan de slag gaat. Jaarlijks gaan
we met je in gesprek over je ontwikkeling en ambities. Wil je bijvoorbeeld scholing volgen, naar een
andere klas of andere taken? Dan kijken we samen naar mogelijkheden.

Wie ben jij?
• Een warme, spontane en creatieve persoonlijkheid met veel affiniteit voor leerlingen met
externaliserende- en internaliserende gedragsvragen, die ook goed kan omgaan met de ouders/
verzorgers.
• Een persoon die kan relativeren en een flexibele (werk)instelling heeft.
• Een harde werker die heel goed kan samenwerken met de groepsleerkracht(en) en beschikt over
goede contactuele eigenschappen.
• Iemand die goed kan organiseren.

Wij bieden jou…
•
•
•
•
•
•

inspirerende en uitdagende doelgroepen;
salaris tussen de € 2.758 en € 4.434 per maand (L11, cao Primair Onderwijs);
arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast is bespreekbaar;
plezierige werkomgeving in een mooi gebouw;
enthousiaste en gemotiveerde collega’s;
persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden (waar nodig en mogelijk).

Arbeidsvoorwaarden
•

Conform de cao primair onderwijs.

Heb je belangstelling?
Kijk op www.detweern.nl of www.dedeltaschool.nl voor informatie over onze scholen en groepen.
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Robert van Oosten, directeur De
Tweern (r.oosten@respont.nl/06-10935654) en/of Saskia Steenhuizen, teamleider Deltaschool
(s.steenhuizen@desprienke.nl/06-34655470).
Gezien de beperkte tijd mag een je korte motivatie en CV z.s.m. maar uiterlijk tot 29 juni mailen naar
r.oosten@respont.nl.
Stichting de Korre fuseert per 1 augustus 2021 met Stichting Respont. Deze vacature wordt gelijktijdig
intern en extern bekend gemaakt. Geschikte interne kandidaten hebben voorrang op externe
kandidaten.

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

