


LEERKRACHT (LB OF LC)
Omvang dienstverband

Werkdagen
Aard dienstverband

Arbeidsvoorwaarden
 

24 uur
3 dagen per week (dagen na overleg)
In eerste instantie tijdelijk
schaal LB of LC van de cao PO (afhankelijk van opleiding   
en ervaring)

Denk jij ook wel eens dat onderwijs echt heel anders kan? Dat je op veel manieren kunt leren en
dat het ondersteunen van leerlingen in het ontdekken en ontplooien van hun talenten de
allerbelangrijkste taak van onderwijs is? 
SOOOOL 10-14 is een vernieuwend onderwijsconcept waarin het draait om jezelf ontwikkelen,
coaching op maat en ontdekken door te doen. SOOOOL 10-14 biedt leerlingen een ontspannen,
stimulerende omgeving én het vertrouwen om door te groeien. Zo kunnen ze hun talenten
ontdekken en kiezen wanneer ze er klaar voor zijn. Het resultaat? Een groter zelfbewustzijn,
meer zelfvertrouwen en een veel soepelere overgang van basisonderwijs naar voortgezet
onderwijs. Onze leerlingen komen binnen in groep 7 of 8 en stromen uit op een passend niveau
wanneer ze zélf vinden dat ze er klaar voor zijn: na groep 8, na de brugklas of na leerjaar 2 van
het voortgezet onderwijs. En sommigen stappen zelfs tussentijds over. Dat is nog eens
maatwerk! 

Over deze functie
Wij zoeken een energieke en flexibele leraar die samen met de collega's het onderwijs op maat
ontwikkelt en geeft. Je hebt een duidelijke visie op een optimaal leerklimaat voor onze leerlingen en je
bent een coach die elk kind ziet en het verschil durft te maken. 
Je hebt aantoonbare ervaring in ontwikkelgericht onderwijs in de bovenbouw van het PO of de
onderbouw van het VO. We bieden je een klein en dynamisch team waarbij 'learning by doing' de manier
van werken is.

Meer informatie?
Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dorien Stals
(teamleider) via 06-43939854. Bekijk ook zeker onze webite www.sooool10-14.nl 

Solliciteren?
Spreekt deze vacature je aan, stuur dan je sollicitatie o.v.v. vacaturenummer 22.25 naar

hr@dynamiek.nu. De reactietermijn voor deze vacature sluit op  30 juni.
Een VOG en onderwijsbevoegdheid is vereist voor deze functie.

Omdat wij groeien zijn wij op zoek naar:


