De Korte Vlietschool is een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk
lerende kinderen in de leeftijd 4 - 12 jaar.
De school is gehuisvest aan de Donizettilaan in Leiden en telt op dit moment 7
groepen. De Korte Vlietschool maakt deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs
Leiden e.o.

De Korte Vlietschool is voor het schooljaar 2018-2019 op zoek naar een
Fulltime leerkracht (WTF 1,0)
voor een nieuw op te zetten onderwijs-zorggroep (de Pont) voor leerlingen in de
leeftijd van 4-8 jaar met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.
De leerkracht zal op basis van gelijkwaardigheid samenwerken met een
pedagogisch medewerker. Daarnaast is een assistent werkzaam op de groep.
De kinderen in de groep krijgen zowel onderwijs als zorg aangeboden, met als
doel op termijn het kunnen doorstromen naar een “reguliere” ZML klas of een
andere vorm van speciaal onderwijs. De Pont zal uit 6-8 kinderen bestaan.

Wat verwachten wij van de leerkracht:
● in het bezit zijn van Pabo diploma;
● in het bezit van een diploma Master-SEN, of de bereidheid deze te (gaan)
behalen;
● affiniteit met leerlingen met een verstandelijke beperking en bijkomende
(gedrags) problematiek;
● ervaring in het geven van onderwijs op verschillende niveaus;
● een open, op communiceren gerichte houding;
● actief nieuwe uitdagingen kunnen en willen aangaan;
● flexibel zijn;
● kunnen denken in mogelijkheden;
● een open leerhouding en een reflectief vermogen hebben;
● samen met de directe collega’s een aangepast programma kunnen
opzetten;
● het een uitdaging vinden te werken met kinderen met ernstige
gedragsproblemen en daar niet voor terugschrikken;
● kunnen relativeren en in het bezit zijn van een gezonde dosis humor,
incasseringsvermogen en inlevingsvermogen;
● kunnen werken in een multidisciplinair team.

Wij bieden:
● een enthousiast en betrokken team. Er wordt gewerkt met meer
zelfverantwoordelijke teams;
● een school vol boeiende leerlingen;
● afwisselend werk.
Salaris en dienstverband:
● salaris LB en secundaire arbeidsvoorwaarden conform het CAO PO
onderwijs
Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij Annemarie
Meester, teamleider.
Tel: 071-5310433.
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van curriculum vitae kunt u richten aan:
Korte Vlietschool, t.a.v. mevr. A. Meester, Donizettilaan 1A, 2324 BE Leiden. Of
per e-mail: ameester@kortevlietschool.nl

