SO4 De Windroos
School voor speciaal onderwijs (cluster 4)

Vacature
Per direct (of z.s.m.) leerkracht voor groep 7/8!
Locatie Nijmegen
Woensdag t/m vrijdag
Fulltime is eventueel mogelijk
SO4 De Windroos is op zoek naar een topleerkracht die een veilige sfeer creëert, positiviteit
uitstraalt en stevig in zijn/haar schoenen staat.
Herken jij jezelf hierin? Dan zijn we op zoek naar jou!
SO4 De Windroos is een school voor speciaal onderwijs cluster 4, met een stedelijke en regionale functie. Wij zijn
onderdeel van Stichting Conexus. We hebben locaties in Nijmegen en in Boxmeer. De vacature geldt voor locatie
Nijmegen. De werkdagen zijn minimaal van woensdag tot en met vrijdag, maar een fulltime functie behoort ook tot
de mogelijkheden. Het betreft een functie tot aan de zomervakantie, met uitzicht op een benoeming voor
onbepaalde tijd.
Wij zoeken een collega die:
Goed kan samenwerken;
Kennis en ervaring kan delen, maar ook hulp vraagt wanneer dat nodig is;
Flexibel is;
Op professionele en passende wijze communiceert met leerlingen, ouders en externe
(hulpverlenings-) instanties;
Een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen heeft;
Gedrag ziet als een uitdaging en mogelijkheid;
In staat is de juiste balans te vinden tussen pedagogisch- en didactisch handelen;
Kan werken 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 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;
Uitzicht op een vaste benoeming;
Salaris conform de cao.
Zie jij een uitdaging? Dan willen wij graag kennis met je maken!
Je kunt schriftelijk reageren per email naar: directie@so4-dewindroos.nl o.v.v. vacature februari 2019 . Op basis
van de ontvangen reacties plannen wij de gesprekken zo spoedig mogelijk. Bij wederzijdse interesse laten we je
eerst een dag meedraaien in de groep.
Wil je eerst graag eens komen kijken? Bel dan voor een afspraak. Je kunt naar de school bellen (024-3734855)
en vragen naar de directeur: Jos Knoben.
Informatie over de school kun je vinden op onze site www.so4-dewindroos.nl.
Voor meer informatie over de vacature kun je bellen naar: 06-53202780. In de carnavalsvakantie nemen we niet
altijd direct de telefoon op, spreek dan de voicemail in en dan bellen we je z.s.m. terug.

