Heb jij zin in een uitdaging in het speciaal onderwijs?
Wij zoeken per 1 oktober 2021, vervanging voor een collega die met zwangerschapsverlof gaat

Leerkracht voor het kleinschalig speciaal onderwijs
Groep : WTF 0.6000, op woensdag, donderdag en vrijdag.
Hallo, wij zijn de prof. dr. Gunningschool SO (Haarlem)
Op onze school bieden we zo’n tachtig tot negentig kinderen van vijf tot dertien jaar kleinschalig
speciaal onderwijs met intensieve begeleiding en een heldere structuur. Onze leerlingen kunnen in
het reguliere basisonderwijs niet meer terecht door gedrags- en opvoedingsproblemen, soms ook
door ontwikkelingsproblemen. Wij bieden ze veiligheid, geborgenheid en structuur en helpen hen
naar een niveau te groeien waarop zij zo goed mogelijk kunnen functioneren in het vervolgonderwijs.
Onze klassen bestaan gemiddeld uit veertien kinderen met een heel diverse achtergrond. Onze
leerlingen stromen uit naar alle niveaus van het voortgezet onderwijs.
Wij doen het samen
Wij zijn een creatief team. We denken out of the box en verspillen onze tijd en energie niet aan
geneuzel. Onze school investeert in iedereen. Samen en in nauw contact met de ouders halen we het
beste uit ieder kind.
Kun jij dit?
Als het werken in het speciaal onderwijs je ligt, dan is het geweldig om te doen. Maar laten we eerlijk
zijn: het ligt niet iedereen. Het vergt veel van je.
Jij legt mede de basis voor de succeservaringen die onze leerlingen zo hard nodig hebben. Op
moeilijke dagen stuiteren de kinderen door de school. Als team slepen wij elkaar er altijd doorheen,
maar je gaat afgepeigerd naar huis ☺ Op minder hectische dagen breekt het zonnetje plots door.
Dan zie je weer die heel lieve kant van onze leerlingen en hun geweldige humor.
Wat vergt het van jou?
Humor en relativeringsvermogen, feeling met de doelgroep, down to earth, het je niet persoonlijk
aantrekken als dingen niet gaan zoals je hoopt of verwacht, de boel de boel kunnen laten, hulp
kunnen vragen en kunnen aanvaarden.
Wat hebben we jou te bieden?
Salaris in overleg, alles om je in staat te stellen om zelfstandig de groep te draaien, een fantastisch
team. Als het mogelijk voor je is, zou het fijn zijn als je al in september kunt beginnen om in te
werken. De einddatum van de vervanging kunnen we nu nog niet voorspellen.
Kennismaken?
Ben jij diegene die wij zoeken? Of twijfel je of je het kan? Kom dan vooral eens praten. We geven je
graag een zo eerlijk en uitgebreid mogelijk beeld van het werken op onze school.
Neem contact op met Barbara de Munnik, 06 46227745, barbara.demunnik@aloysiusstichting.nl

