Conexus is bevoegd gezag over 31
scholen voor basisonderwijs,
speciaal basisonderwijs en speciaal
onderwijs in de gemeenten Heumen
en Nijmegen.
https://www.conexus.nu/

SO4 De Windroos
Gildekamp 60-12
6545 LX Nijmegen
024-3734855
directie@so4-dewindroos.nl

SO4 De Windroos zoekt per direct in Boxmeer en Nijmegen een leerkracht voor
3/ 4 dagen, voor 1 jaar, met vooruitzicht op een vaste benoeming.
SO4 De Windroos is een school voor speciaal onderwijs cluster 4 met een
regionale functie. We hebben locaties in Nijmegen en in Boxmeer. De vacature
geldt voor locatie Nijmegen en/of Boxmeer.
De prioriteit ligt bij onze dependance in Boxmeer.
•
Nijmegen, Gildekamp 6012, op dinsdag in groep Geel 7/8 en mogelijk ook
op de maandag.
•

Boxmeer, Pastoor Kerstenstraat, op donderdag en vrijdag groep 5/6

In Boxmeer doorlopen we samen met SBO het Palet een invlechtingsprocedure,
is er een uitstekend collegiale sfeer en bieden we thuisnabij onderwijs. SBO het
Palet is goed te bereiken via de A73/A77 en per trein. Het station ligt op 5
minuten loopafstand.
Wij zoeken een leerkracht die:
✓ een collega die goed kan samenwerken: iemand die kennis kan delen,
maar ook hulp vraagt wanneer dat nodig is
✓ een collega die flexibel is
✓ een collega die op professionele en passende wijze communiceert met
leerlingen, ouders en externe (hulpverlenings)instanties
✓ een collega met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen
✓ een collega die een uitdaging zoekt in een “prettig gepeperde” baan

De sollicitatiecode van Conexus is van toepassing op deze vacature.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Voor meer informatie over de school of Conexus: https://www.conexus.nu/

✓ een collega die gedrag niet ziet als interessant, maar als een uitdaging en
mogelijkheden
✓ een collega die in staat is de juiste balans te vinden tussen pedagogisch en
didactisch handelen en kan handelen vanuit empathisch inzicht
Uit je brief en CV blijkt dat je:
✓ affiniteit hebt met leerlingen uit cluster 4 onderwijs
✓ in staat bent om een veilige pedagogische sfeer te creëren
✓ leerlingen stimuleert om positief gedrag te laten zien
✓ je klassenmanagement goed organiseert
✓ op de hoogte bent van de meest recente didactische, pedagogische en
onderwijskundige ontwikkelingen en deze in kunt zetten
✓ differentieert en een passend leerstofaanbod kan bieden aan de leerlingen
✓ in het bezit bent van een master SEN of bereid bent deze (op termijn) te
volgen
✓ stevig in je schoenen staat
✓ een teamspeler bent
Wij bieden:
✓ unieke leerlingen
✓ collega’s die elkaar (onder)steunen
✓ betrokken ouders
✓ open en eerlijke communicatie
✓ een kans om je te ontwikkelen
✓ een uitstekende werksfeer
✓ vooruitzicht op een vaste benoeming
✓ salaris conform de cao
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr. Jos
Knoben, directeur, directie@so4-dewindroos.nl, 06-53202780.
Je kan jouw motivatiebrief en CV richten aan dhr. Jos Knoben, directeur,
diretie@so4-dewindroos.nl. Wij verzoeken je om uiterlijk 25 november 2018 te
reageren.
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