Vacature vakleerkracht Bewegingsonderwijs Berg en Bosch School
locatie Bilthoven
Met ingang van het nieuwe schooljaar verwelkomen wij graag een nieuwe collega.
Vacature
 werktijdfactor van 0,4 wtf. Schaal L11 conform CAO-PO
 Lessen bewegingsonderwijs aan groep 1 t/m 8
 het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast
De Berg en Bosch School is een school voor Speciaal Onderwijs voor leerlingen met een vorm van
autisme. Wij zien autisme niet als een beperking, wel als een ‘variant’ die maakt dat onze leerlingen
op een andere manier benaderd moeten worden dan op een reguliere school.
Op de SO-afdeling zitten op beide locaties ongeveer 100 leerlingen. Onderwijsassistenten dragen in
het SO bij om het onderwijs krachtig te ondersteunen.
In het team heerst een sfeer die bij speciaal onderwijs past;
We hebben begrip voor de eigenheid van onze leerlingen, de onderwijsbehoeften van onze leerlingen
staan centraal. Help mij te leren om het zelf te doen.
De leerkrachten en assistenten dragen door vakmanschap, veerkracht en vasthoudendheid bij aan
persoonlijke groei van de leerlingen. Wij stimuleren de leerlingen hun mogelijkheden te onderzoeken
en hindernissen te overwinnen. Daarin zijn wij flexibel en doelgericht, we creëren een klimaat van
warmte en duidelijkheid.
Functie-eisen
Wat verwachten wij van een docent bewegingsonderwijs:
 Je bent in het bezit van een afgeronde ALO-opleiding.


Je bent in staat te differentiëren binnen een zaal met ongeveer 14 leerlingen.



Je werkt nauw samen met de vaksectie bewegingsonderwijs van Berg en Bosch
Onderwijs.







Je onderhoudt contact over buitenschoolse sportinitiatieven.
ervaring met leerlingen met ASS strekt tot de aanbeveling, is niet noodzakelijk.
je bent pedagogisch en didactisch goed onderlegd en reflecteert op je handelen
je bent in staat om een veilig en stimulerend leef- en leerklimaat neer te zetten
je hebt begrip voor de eigenheid van onze leerlingen met ASS en sluit aan bij hun
onderwijsbehoeften
je bent in staat om helder en concreet te communiceren
je staat stevig in je schoenen en blijft kalm en voorspelbaar als er onrust is
je geeft duidelijk grenzen aan en handelt daarin consequent
je bent daadkrachtig en energiek met hart voor kinderen en onderwijs
je bent in staat om complexe situaties te relativeren en te analyseren. Daarbij kun je goed
kijken naar je eigen invloed op de gebeurtenissen
je hebt een proactieve en goede communicatie richting derden
je ziet het werken op een SO school als een persoonlijke uitdaging









De Berg en Bosch School staat garant voor een gedegen inwerkbeleid waarin je kennismaakt
met onze werkwijze, routines, procedures en het basisleerklimaat.
Tevens behoort het tot de mogelijkheden om eerder dan de start van het schooljaar nader
kennis te maken en/of een dag(deel) mee te lopen.
Inlichtingen over deze vacature kunt u krijgen bij Patrick Gerritsen, tel 030-2287620
Uw sollicitatie kunt u richten aan mevrouw R. van Duijvenbode: rvanduijvenbode@bbonderwijs.nl
Gesprekken worden zo spoedig mogelijk gevoerd.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

