Zie jij het als een uitdaging om met één van de meest uitdagende doelgroepen te
werken en om voor hun een didactisch klimaat neer te zetten? Kan jij genieten van
de kleine succesvolle stapjes die leerlingen maken, maar die voor hun van groot
belang zijn?
Werk jij graag intensief samen met collega’s om dit voor elkaar te krijgen. Dan zijn
wij op zoek naar jou!
Leraar De Waag wtf 0,6 tot 1,0

Onderwijsgroep Punt Speciaal
bestaat uit de scholen:
Talita Koemi Nijmegen,
De Kom Druten,
Brede zorgschool de Cambier
Tiel,
SO-VSO Mikado Gennep,
Werkenrode School Groesbeek
en
St. Maartenschool Ubbergen.
Samen verzorgen zij het
onderwijs voor circa 1200
leerlingen.
Binnen Onderwijsgroep Punt
Speciaal coördineert Partner
Passend Onderwijs de
specifieke ondersteuning van
leerlingen in het reguliere
onderwijs.
Het bestuursbureau is
gevestigd in Malden.
Meer informatie kunt u vinden
op onze website:
www.puntspeciaal.nl

Waar kom je te werken?
Als leraar werk je op ‘De Waag’, een onderwijszorgarrangement (wonen,
behandeling en Speciaal Voortgezet Onderwijs onder één dag) op het terrein van
Werkenrode jongeren te Groesbeek. Pluryn en Werkenrode school geven dit
initiatief gezamenlijk vorm.
Op de Waag wonen 16 tot 18 jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Kenmerkend
voor deze doelgroep is: beperkt Intellectueel functioneringsvermogen (IQ 40 tot
60), beperkt sociaal aanpassingsvermogen, bijkomende psychische- en
gedragsproblematiek en systeemproblematiek.
Dit verwachten we van jou
 Je bent een bevoegd docent of hebt een afgeronde relevante opleiding
Pabo, met een (bij)scholing op het vlak van gedrag of ambitie op dat
gebied.

Je bent theoretisch goed onderlegd en weet deze kennis te vertalen naar je
praktische, vakinhoudelijke, didactische en pedagogische vaardigheden.
 Je weet vanuit de visie van ‘De Waag’ agressief gedrag te hanteren en de
daarvoor afgesproken uitgangspunten te vertalen in praktisch handelen.
 Je kan op een respectvolle wijze grenzen stellen en deze consequent
toepassen.
 Je straalt positiviteit, acceptatie en rust uit. Je bent authentiek in je
benadering naar de leerling. Je hebt een gezonde dosis humor,
relativeringsvermogen en kan tegen een stootje. Je bent bereid om met het
team en/of individueel bij te scholen in specifieke kennis/vaardigheden
voor het werken met de doelgroep.
 Je bent in staat om bij complexe interacties in de klas, ook overzicht te
houden over de situatie en zelf de juiste inschatting/afweging te maken
over de te nemen interventies.
 Je bent in staat om in een multidisciplinair team samen te werken, waarbij
een intensieve afstemming en samenwerking met woonbegeleiders en
ouders een belangrijke plaats inneemt.
 Je bent bereid om actief deel te nemen aan intervisie, waarbij je reflecteert
op eigen handelen en je instaat bent om je hierin kwetsbaar op te stellen.
Dit bieden wij jou
Een leuk en dynamisch team om in te werken en training on de job. Het gaat om
een vacature voor 24 uur per week maar wanneer je voor meer uren beschikbaar
bent raden we je ook zeker aan om te solliciteren. Deze functie is bij ons
ingeschaald in salarisschaal L11.
Sollicitatie
Ben je enthousiast en voldoe je aan het profiel of denk je daar met enige opleiding
aan te kunnen voldoen? Tot en met 8 februari a.s. kun je je reactie mailen aan
Anneke Janssens, a.janssens@puntspeciaal.nl.
Voor vragen kan via de mail contact opgenomen worden met Teamleider van de
Waag, Sifra Kremer s.kremer@puntspeciaal.nl

