2020.29

Vervanging zwangerschapsverlof
Speciaal Basis Onderwijs De Steenen Kamer

Houd jij van een uitdaging? Kun je kijken naar het kind achter zijn of haar
uitdagingen?

SPON zoekt voor de duur van zwangerschapsverlof een leraar voor groep 6 binnen SBOlocatie De Steenen Kamer te Zwijndrecht
per 1-11-2020
wtf 1,0
SBO De Steenen Kamer biedt speciaal basisonderwijs aan leerlingen in de leeftijd van
4 tot 13 jaar die vanwege hun leer-, sociaal-emotionele en/of ontwikkelingsproblematiek
onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijsaanbod binnen het regulier
basisonderwijs.
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.steenenkamer.spon.nl.
Informatie over de SBO groepen

Groepen van ongeveer 15 leerlingen;

Voorspelbaar leerkrachtgedrag, rust en duidelijkheid zijn belangrijk voor het SBO;

Werken op basis van relatie, competentie en autonomie;

Binnen de groep wordt (waar mogelijk) individueel gedifferentieerd;

Er wordt gewerkt met en vanuit methoden.
Van de sollicitanten wordt verwacht dat zij:

In het bezit zijn van de wettelijk verplichte bevoegdheden (PABO-diploma);

Affiniteit hebben met leerlingen met leer-, ontwikkelings- en/of
gedragsmoeilijkheden;

‘Stevig in hun schoenen staan’, in staat zijn onze leerlingen veiligheid,
duidelijkheid en structuur te bieden en beschikken over relativeringsvermogen;

Een positieve instelling hebben en doorzettingsvermogen;

Een flexibele en creatieve werkinstelling hebben;

Planmatig kunnen werken; groepsplannen, hulpplannen en
ontwikkelingsperspectieven;

Ervaring hebben met het opstellen van (individuele)plannen;

(Enige) ervaring hebben met het opstellen van ontwikkelingsperspectieven (OPP)

In het bezit zijn van een geldig VOG.
De benoeming en honorering zijn conform de cao PO.
De vervanging is vanaf 1 november 2020 fulltime en kan vanaf maart 2021 parttime
worden voortgezet tot einde schooljaar. Bij gebleken geschiktheid is een SPONbenoeming met ingang van schooljaar 2021-2022 bespreekbaar.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Jennifer Saris, directeur
De Steenen Kamer, 078-6121709.
Sollicitatieprocedure
Reacties met motivatie en CV kunt u t/m 30 september 2020 via e-mail richten aan
Jennifer Saris; j.saris@spon.nl onder vermelding van het referentienummer 2020.29.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 5 oktober 2020 op de Steenen
Kamer, Stenen Kamer 34, Zwijndrecht.
De vacature staat in eerste instantie open voor medewerkers met een benoeming binnen
SPON, maar externen worden ook uitgenodigd te reageren.
In uw reactie in ieder geval aangeven:
 minimaal één relevante referentie
 of u beschikbaar bent voor de aangegeven taakomvang en beschikbare werkdagen

SPON in het kort
SPON is een onderwijsorganisatie bestaande uit 9 scholen (11 locaties), gevestigd in de
regio Drechtsteden en Gorinchem. Ca. 390 medewerkers verzorgen het onderwijs en de
begeleiding van ca. 1.450 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar.
SPON omvat vijf typen scholen:
 speciaal Basisonderwijs (sbo).
 speciaal onderwijs (so).
 voortgezet speciaal onderwijs (vso).
 praktijkonderwijs (pro).
 voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).
Het onderwijs biedt individuele aandacht en een optimale leeromgeving die past bij de
didactische en pedagogische mogelijkheden van de leerlingen. Waar nodig wordt
intensief samengewerkt met partners die een aanvullend zorg- en begeleidingsaanbod
kunnen verzorgen. Het gezamenlijke doel is dat leerlingen hun talenten zo goed mogelijk
kunnen ontwikkelen, als voorbereiding op een succesvolle toekomst in het
vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt of in de dagbesteding.
Voor meer informatie over SPON en haar scholen verwijzen we naar de website
www.spon.nl.

