
het begeleiden van een groep jonge kinderen in de leeftijd 8
t/m 10 jaar; 
het opstellen en uitvoeren van groepsplannen, handelings-
plannen en weekplanningen;
het opstellen en beheren van groeidocumenten van leerlingen.

Een afgeronde pabo-opleiding, bij voorkeur aangevuld met een
Master (S)EN-opleiding;
Sterk in het sturen van groepsdynamica en klassen-
management en in staat handelingsplannen te vertalen in
concreet handelen;
Empathisch- en incasseringsvermogen, waarbij je een
onderscheid weet te maken tussen de leerling en zijn/haar
gedragsproblematiek, met oog voor de samenhang;

SBO Het Plankier gaat uitbreiden en zoekt vanaf komend
schooljaar een enthousiaste en fijne leerkracht voor de
onder-/middenbouw! 
 
Het Plankier is een school voor speciaal basisonderwijs met een
oecumenische achtergrond. Het biedt onderwijs aan leerlingen
die niet passend geholpen kunnen worden binnen het reguliere
onderwijs. De visie van de school op onderwijs is, dat elk kind
recht heeft op het onderwijs, dat hij of zij nodig heeft. Drie
kernwaarden zijn daarbij de basis voor het onderwijs én voor de
ondersteuning van de leerlingen. Deze zijn: Samen-Sterk-Uniek.
De school heeft momenteel +/- 100 leerlingen, verdeeld over 9
groepen.
 
Op Het Plankier is een ruim netwerk van ondersteunings-
mogelijkheden aanwezig. Er wordt veel en intensief
samengewerkt. Actuele thema’s op Het Plankier zijn het verder
ontwikkelen en implementeren van handelingsgericht werken en
het actief vertalen van de ontwikkelingen rondom passend
onderwijs naar zowel de interne organisatie van de school als de
externe profilering in bijvoorbeeld een rol als expertisecentrum.
 
Functie-inhoud 
Als leerkracht  op Het Plankier ben je verantwoordelijk voor het
geven van de lessen en de begeleiding van leerlingen door het
verlenen van pedagogische en (ortho)didactische hulp. Je klas
bestaat uit maximaal 15 tot 17 leerlingen. Tot je takenpakket
behoort onder andere:

 
Functie-eisen

 
 

Communicatief en sociaal vaardig in het contact met onder
andere leerlingen, ouders, collega’s en externe specialisten;
Daadkrachtige en toegankelijke persoonlijkheid,
oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding;
Kennis van gedragspatronen van leerlingen met
internaliserende en externaliserende problematiek.

in staat is gestructureerd en voorspelbaar te werken;
het een uitdaging vindt om voor leerlingen met leer- en
ontwikkelingsproblemen een optimaal groepsklimaat te
creëren;
een relatie kan opbouwen met de groep als basis voor verdere
ontwikkeling;
goed contact met ouders onderhoudt en investeert;
openstaat voor feedback en in staat is om te reflecteren op
eigen handelen;
zorgvuldig en flexibel is;
humor en relativeringsvermogen heeft.

Een uitdagende functie als SBO-leerkracht onder-/
middenbouw;
Een tijdelijke aanstelling – 1 jaar – met zicht op vast in
salarisschaal L11, conform CAO PO;
Intensieve begeleiding om jou te ondersteunen en wegwijs te
maken binnen onze organisatie;
Betekenisvol werk binnen een licht en ruimtelijk schoolgebouw;
En last but not least: word je deel van een gedreven, betrokken
en gezellig team.

 
Wat zoeken wij?
Iemand die het hart bij onze leerlingen heeft liggen en hen kan
helpen hun talenten verder te ontwikkelen. Ervaring binnen het
SBO of SO is mooi meegenomen, maar ook collega’s vanuit het
reguliere basisonderwijs worden uitgenodigd om te reageren. Wij
zoeken een enthousiaste collega die:

 
Wat bieden wij? 

 
Interesse? Wie weet zijn we een goede match!
Kijk voor meer informatie op www.sbohetplankier.nl, neem
contact op met directeur van Het Plankier Bernlef Knossen via
0299-772396 of solliciteer direct door jouw CV en motivatiebrief
te sturen naar b.knossen@cpow.nl. Solliciteren kan tot en met
woensdag 3 juni. De gesprekken zullen in overleg plaatsvinden.

Leerkracht speciaal basisonderwijs

SBO Het Plankier (0,8 - 1,0 fte)

Geloof in onderwijs Je doet er toe VerbondenheidVertrouwen

www.cpow.nl

http://www.sbohetplankier.nl/

