Vacature gespecialiseerde (SBO) leerkracht integratieklas (0,7 fte)
Wij zoeken met ingang van 1 september 2019 een enthousiaste gespecialiseerde (SBO) leerkracht
voor de integratieklas.
De St. Martinusschool is een school met zo’n 370 leerlingen, verdeeld over 15 groepen. Onze school
is volop in beweging. Wij werken o.a. met schoolbrede projecten middels Jeelo en zijn aan het
onderzoeken hoe we de omslag kunnen maken van traditioneel onderwijs naar modern en meer
gepersonaliseerd onderwijs.
Volgend schooljaar willen we starten met een integratieklas. Deze integratieklas is een speciale klas
binnen onze reguliere school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze leerlingen
hebben een didactische achterstand in combinatie met zwakke executieve functies.
‘s Ochtends zitten deze leerlingen bij elkaar in de integratieklas. In de middagen doen ze daar waar
mogelijk mee in het reguliere onderwijs. In eerste instantie starten we met 6-8 leerlingen uit de
groepen 3-4-5.
Wij zoeken een gespecialiseerde leerkracht die:
•
•
•
•
•
•

kennis en ervaring heeft op het gebied van ortho-didactische begeleiding;
ortho-didactische mogelijkheden in een reguliere basisschool wil ontwikkelen;
vaardig is in het coachen van leerkrachten;
actief mee wil denken en werken aan ons vernieuwingsproces;
denkt in mogelijkheden en het lef heeft om buiten de gebaande paden te gaan;
een opleiding Master Sen volgt/heeft afgerond of die bereid is deze te volgen.

Wij bieden:
•
•
•
•
•
•

een prettige werkomgeving;
een schoolconcept met ruimte voor eigen inbreng en keuzes;
een school met een positief leef- en leerklimaat;
ruimte om jezelf te ontwikkelen;
goede en persoonlijke begeleiding;
een fijn, betrokken en gedreven team.

Klinkt dit als een mooie nieuwe uitdaging voor je?
Stuur dan uiterlijk vóór 10 mei 2019 je motivatie en CV naar: directie@martinusschoolmillingen.nl
De gesprekken zijn in week 20 en 21.
Mocht je nog vragen hebben dan kun je bellen naar Vincent Scholte 06-23957191.
Voor uitgebreide informatie over onze school: zie onze website www.martinusschoolmilllingen.nl

