Punt speciaal is van ons allemaal!
In het kader van mobiliteit ontstaat per 1 augustus a.s. een vacature leerkracht op onze VSO afdeling op Talita Koemi (wtf 0,8).
Talita Koemi biedt onderwijs aan leerlingen uit de leerroutes 1-2, 3 en 4. Wij
zijn dringend op zoek naar een ervaren leerkracht voor groep T 3, een van de
negen bovenbouwgroepen van ons VSO (leerroute 3-4).
Leerkracht VSO wtf 0,8
MeTander en Onderwijscentrum
Zuid Gelderland vormen samen
Onderwijsgroep Punt Speciaal.
De onderwijseenheden:
Talita Koemi, Nijmegen
De Kom, Druten
Brede Zorgschool De Cambier, Tiel
SO-VSO Mikado, Gennep
Werkenrode School, Groesbeek
St. Maartenschool, Ubbergen
verzorgen het onderwijs voor circa
1.200 leerlingen met een ondersteuningsvraag.
Daarnaast coordineert Partner
Passend Onderwijs de specifieke
ondersteuning van leerlingen in het
reguliere onderwijs.

Werkzaamheden:
De leerkracht is het aanspreekpunt voor de leerlingen van zijn groep en onderhoudt conctact met de ouders/verzorgers. De leerkracht is verantwoordelijk voor het schrijven, de uitvoering en evaluatie van de groepsplannen en
OPP’s van de leerlingen. Samen met de collega’s is de leerkracht verantwoordelijk voor het geven van de (praktijk)lessen in het VSO. Er is een intensieve
samenwerking met de onderwijsassistenten van de groep.
Functie eisen:
- Afgeronde PABO-opleiding.
- Een afgeronde opleiding Gespecialiseerd Leraar of SEN is een aanbeveling.
- We verwachten dat de medewerker voldoet aan de competenties voor de
functie leraar speciaal onderwijs.
- Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Het bestuursbureau is gevestigd in
Malden.

Competenties medewerkers Onderwijsgroep Punt Speciaal:
Klantgericht, communicatief(v)aardig en innovatief.

Meer informatie kunt u vinden op
onze website: www.puntspeciaal.nl

Herken jij je in deze omschrijving? Dan ben jij degene die we zoeken!
Wij ontvangen je reactie en cv graag zo snel mogelijk echter uiterlijk voor 31
augustus 2018. Mailen ter attentie van r.vanderknaap@puntspeciaal.nl.
Voor informatie over de school kunt je terecht op onze website www.talitakoemi.nl, voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met Rob
van der Knaap, directeur.

