De Korte Vlietschool is een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk
lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Praktijkcollege Het Metrum is
een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden en
praktijkonderwijs voor leerlingen van 12 tot 19 jaar.
De scholen zijn gehuisvest aan de Donizettilaan en de Schubertlaan in Leiden.
Beide scholen maken deel uit van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.
De Korte Vlietschool en Praktijkcollege Het Metrum zijn per direct op zoek naar
een
Leerkracht invalpool (WTF 0,6)
Onderwijsassistenten invalpool (WTF 0,4-0,6)
Wat v
 erwachten wij van de leerkracht:
● Pabo diploma;
● 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;
● Iemand die graag deel uitmaakt van een team en daarin kan participeren;
● Iemand die actief nieuwe uitdagingen kan en wil aangaan;
● Iemand die om kan gaan met stressvolle momenten en gevoel voor humor
heeft;
● Iemand die flexibel is.
Wat v
 erwachten wij van de onderwijsassistent:
● een MBO-SPW Onderwijsassistent niveau 3/4 of daarmee vergelijkbare opleiding.
● werkervaring met leerlingen met een ZML beperking strekt tot aanbeveling.
● ondersteuning bieden bij het onderwijsprogramma;
● bereid zijn in meerdere groepen werkzaamheden te verrichten, waaronder mogelijk
ook verzorgende werkzaamheden;
● in staat zijn om zowel individuele leerlingen als kleine groepjes leerlingen te
begeleiden.
Wij bieden:
● Een enthousiast en betrokken team. Er wordt gewerkt met meer
zelfverantwoordelijke teams;
● Een school vol boeiende leerlingen;

●

Afwisselend werk.

Salaris en dienstverband leerkracht:
● salaris LB en secundaire arbeidsvoorwaarden conform het CAO PO
onderwijs.
Salaris en dienstverband onderwijsassistent:
●  salarisschaal 4 en secundaire arbeidsvoorwaarden conform het CAO PO onderwijs.
Inlichtingen over deze functies kunnen worden ingewonnen bij Marije
Broekmans, teamleider.
Tel: 071-5767532.
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van curriculum vitae kunt u voor 8 januari
2018 richten aan:
Praktijkcollege Het Metrum, t.a.v. mevr. M. Broekmans, Schubertlaan 131,  2324
CR Leiden. Of per e-mail: mbroekmans@praktijkcollegehetmetrum.nl

