Vacature op SBO de Akker in Werkendam
Januari 2019

Algemene informatie




De Akker is een school voor speciaal basisonderwijs. Dit is onderwijs voor kinderen, die om de één of
andere reden niet verder kunnen op het reguliere basisonderwijs;
Locatie Werkendam heeft 4 groepen en 53 leerlingen. Sinds april 2018 werken we in een prachtig
schoolgebouw;
Enkele kenmerkende woorden van SBO de Akker zijn: structuur, uitgaan van wat een kind kan, respect,
veiligheid enz. In onze schoolgids leest u hier meer over, met name in hoofdstuk 2. De schoolgids is ook op
onze website te vinden onder het kopje informatie.

Wij zoeken collega, die:







Zich positief verbonden voelt met het reformatorisch onderwijs;
Oog en hart heeft voor kinderen, waar de ontwikkeling en opvoeding niet vanzelf gaan;
Uitgaat van wat een kind kan, daarbij aansluit en het kind een stap verder helpt;
Samen met anderen de schouders wil zetten onder de ontwikkeling en begeleiding van onze leerlingen;
In staat en bevoegd is om kwalitatief goed onderwijs en/of ondersteuning te geven;
Zich als professional verder wil ontwikkelen.

Wij bieden:





Een werksfeer, waarbij aandacht voor en werken met elkaar als belangrijk wordt ervaren;
Coaching en begeleiding, die we in overleg vorm zullen geven;
Op diverse momenten ondersteuning door een onderwijsassistente;
Een functie in schaal LB (leerkracht).

Informatie over de vacatures
Vacature 1 - locatie Werkendam - leerkracht





Je geeft les aan een combigroep 4/5;
Het gaat om 3,5-4 dagen in de week (28 uur);
Je werkt nauw samen met alle collega’s die bij groep betrokken zijn;
De benoeming gaat rond 25 maart in en duurt in principe tot de zomervakantie. Verlenging van
benoeming is altijd bespreekbaar.

Vacature 2 – locatie Werkendam-onderwijsassistente






Je bent onderwijsassistente in dezelfde combigroep 4/5;
De vacature bestaat vanwege langdurig zwangerschapsverlof;
Je werkt nauw samen met alle collega’s die bij de groep betrokken zijn;
Ingangsdatum benoeming vindt in overleg plaats;
Het aantal uren wordt in overleg bepaald.

Voor verdere informatie over deze vacatures en algemene informatie kun je terecht bij de locatieleider, Martijn
van Bokhoven (06-34736565). Het brengen van een kennismakingsbezoek aan onze school is uiteraard altijd
mogelijk en wordt op prijs gesteld.
Je sollicitatiebrief met zakelijke en kerkelijke referenties kun je tot uiterlijk zaterdag 2 februari mailen t.a.v.
dhr. M.W. Aarnoudse (directeur SBO de Akker) naar info@sbodeakker.nl.

