Voor SBO It Heechhôf en SBO Sjalom zoeken wij meerdere leerkrachten
It Heechhôf is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in Drachten (circa 130 leerlingen) en SBO
Sjalom is een christelijke basisschool voor speciaal onderwijs in Drachten (circa 165 leerlingen). De
leerlingen op deze scholen zijn geplaatst op grond van specifieke onderwijs- en/of
ondersteuningsbehoeften. We richten ons op de ontwikkeling van ‘hoofd, hart en handen’. We werken met
een hoogwaardig onderwijsaanbod, in een schoolklimaat dat kinderen in staat stelt hun talent te ontdekken
en te ontplooien en streven daarbij naar veiligheid, welbevinden en (zelf)vertrouwen voor ieder kind. Als
team zijn we met elkaar verantwoordelijk en werken nauw samen om elk kind de beste ontwikkelkansen te
bieden. We geven de kwaliteiten van alle personeelsleden ruimte om de talenten van de aan ons
toevertrouwde kinderen tot bloei te laten komen.
De leerkracht die wij zoeken
Heeft affiniteit heeft met speciaal basisonderwijs;
Beschikt over een PABO-diploma, eventueel aangevuld met een master of post HBO-opleiding, of
is bereid een master of post HBO-opleiding te volgen;
Heeft kennis van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen op het gebied van gedrag en leren
of wil zich hierin bekwamen;
Heeft (ortho)pedagogische en (ortho)didactische vaardigheden, om op verschillen in de klas qua
gedrag en didactiek af te stemmen;
Heeft ervaring in de onder- boven en/of middenbouw;
Heeft ervaring met handelingsgericht werken;
Kan een positieve bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling;
Heeft goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om ouders als partners in de school
te betrekken;
Is bereid flexibel ingezet te worden op één of beide SBO scholen;
Groepen, aantal uren en dagen in overleg.

Wij bieden
Een vast dienstverband;
Inschaling in loonschaal LC;
Ruime scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden inclusief betaald studieverlof conform beleid;
Vitaliteitsbudget en sportmogelijkheden;
Een professioneel en betrokken team;
Uitstekende begeleiding van nieuwe en startende leerkrachten;
Mogelijkheid te participeren in netwerken en/of expeditie teams en daarmee bij te dragen aan de
ontwikkeling op organisatieniveau.

Sollicitaties mogen naar: elsa.riemersma@adenium.nl. Voor vragen over de vacature(s) kan je contact
opnemen met:
SBO It Heechhôf: hetty.rutgers@opo-furore.nl of
SBO Sjalom:
marije.palma@pcbosmallingerland.nl

