Punt speciaal is van ons allemaal!
Voor Werkenrode School leerroute de Waag zoeken wij per 1 juni 2019
of 1 augustus 2019 een leerkracht voor ons team de Waag voor 3 dagen
per week.

MeTander en
Onderwijscentrum Zuid
Gelderland vormen samen
Onderwijsgroep Punt Speciaal.
De onderwijseenheden:
Talita Koemi, Nijmegen
De Kom, Druten
Brede zorgschool de Cambier,
Tiel
SO-VSO Mikado, Gennep
Werkenrode School, Groesbeek
St. Maartenschool, Ubbergen
verzorgen het onderwijs voor
circa 1.200 leerlingen met een
ondersteuningsvraag.

Wat ga je doen?
Als Leraar werk je op “De Waag” in een onderwijszorgarrangement (Wonen,
behandeling en Speciaal Voortgezet Onderwijs onder één dak) op het terrein
van Werkenrode Jongeren te Groesbeek. Pluryn en Werkenrode School geven
dit initiatief gezamenlijk vorm.
De werkzaamheden worden verricht voor 16 tot 18 jongeren in de leeftijd van
12 tot 20 jaar. Een matig tot licht verstandelijke beperking is de
gemeenschappelijke deler binnen deze groep, dit in combinatie met ernstige
gedragsproblemen. De gedragsproblemen komen voort uit een complex van
factoren. Daarin zijn vier elementen te onderscheiden: intellectueel
functioneren (IQ 40 tot 60, beperkt sociaal aanpassingsvermogen, bijkomende
psychische en gedragsproblematiek en systeem problematiek.
Dit verwachten wij van jou
Je bent een bevoegd docent of hebt een afgeronde relevante opleiding PABO
en ook meer specifiek een (bij)scholing op het vlak van gedrag of je hebt
ambitie op dat gebied. Jouw theoretische en praktische vakinhoudelijke
pedagogische en didactische vaardigheden zijn uitstekend.

Daarnaast coördineert Partner
Passend Onderwijs de specifieke
ondersteuning van leerlingen in
het reguliere onderwijs.

We zijn met onze organisatie bezig met intensieve samenwerking met cluster 4;
affiniteit met de doelgroep ZMOK of ZMOLK strekt zeer tot aanbeveling.

Het bestuursbureau is gevestigd
in Malden.

Dit bieden wij jou
Het gaat om een aanstelling van 24 uur per week. Deze functie is bij ons
ingeschaald in salarisschaal L11. Je krijgt ondersteuning van de twee vaste
leerkrachten die op deze groep werkzaam zijn.

Meer informatie kunt u vinden
op onze website:
www.puntspeciaal.nl

Wil je meer weten?
Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen met Marja
Pasman of Stephani Faneker via 024-6759000.
Heb je interesse en wil je solliciteren?
Dan graag je gegevens naar Eric Dankbaar, directeur. Solliciteer vóór 1 mei
2019, door middel van het versturen van jouw Curriculum Vitae en (korte)
motivatiebrief naar e.dankbaar@puntspeciaal.nl.

