Praktijkcollege Het Metrum is een school voor
leerlingen met een verstandelijke beperking en voor
leerlingen met een verstandelijke en lichamelijke
beperking in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
www.kortevlietschool.nl afdeling VSO

Binnen Praktijkcollege Het Metrum staat Leren door Doen centraal!
Dit betekent dat de leerlingen 2 dagen volledig bezig zijn in de praktijk.
Daarnaast krijgen de leerlingen 2,5 dag theorie die gerelateerd is aan de
praktijk.

Wij zoeken collega’s!
●
●
●
●
●

Zie jij dat onze leerlingen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan
onze samenleving en kun jij dit ook stimuleren?
Ben jij diegene die onze leerlingen kan begeleiden om een goede
werknemer te worden?
Ben jij diegene die onze leerlingen didactisch kan uitdagen om het beste
uit zichzelf te halen?
Kun jij op een rustige, duidelijke manier de leerlingen (bij)sturen? Humor
is zeker welkom.
Heb jij er zin in om van Praktijkcollege Het Metrum een echt
Praktijkcollege te maken?

Solliciteer!
De vacatures die wij hebben vanaf 1 augustus 2018:
Leerkracht onderbouw, waarvan één dag praktijk (o,8 fte)
Leerkracht middenbouw, waarvan één dag praktijk (0,8 fte)
Leerkracht bovenbouw (met 1 dag stagebegeleiding) (0,8 fte)
Leerkracht voor een onderwijs/zorgarrangementgroep (1,0 fte)
Onderwijsassistent met een verzorgende taak (0,2 fte)
SPH-er voor een onderwijs/zorgarrangementgroep (1,0 fte)
Intern Begeleider (0,4 fte) leerroute 4/5 (Praktijkonderwijs)
Gedragsdeskundige (0,5 fte) leerroute 2/3 (ZML)
Over een aanstelling tussen 0,6 fte en 1,0 fte kunnen wij in gesprek.
Bij alle functies verwachten wij een afgeronde, passende opleiding.
Wil je meer weten?
Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij mevrouw Marije Broekmans,
tel. 071-5767532
Reageren? Graag vóór 20 mei.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:
sollicitatiecommissie Praktijkcollege Het Metrum, Schubertlaan 131, 2324 CR Leiden
Of mailen naar: mbroekmans@praktijkcollegehetmetrum.nl
De eerste gesprekken vinden plaats in week 21 en 22.
Een uitgebreide taakomschrijving is op te vragen bij mevrouw M. Broekmans.

