Heb jij affiniteit met kinderen die nét wat meer nodig hebben in hun ontwikkeling? Wil jij verder kijken
dan wat je ziet? Jezelf professioneel ontwikkelen in een bevlogen team? Kun jij reflecteren op je eigen
gedrag om te groeien als professional? Dan ben jij degene die wij zoeken!

VACATURE
Kindcentrum SBO Petrus Donders in Gemert is een onderdeel van het Expertisecentrum van stichting
GOO. Het expertisecentrum staat voor gespecialiseerde opvang, gespecialiseerd onderwijs en
gespecialiseerde begeleiding. Ons kindcentrum biedt gespecialiseerde opvang en gespecialiseerd
onderwijs. Het onderwijs werkt vanuit een SBO setting voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar.
We hebben een diverse doelgroep kinderen, kinderen die extra aandacht nodig hebben in hun
ontwikkeling op het gebied van cognitie, taal, gedrag of op sociaal emotioneel gebied. In ons
kindcentrum vinden we het heel belangrijk om alle kinderen te horen en zien, en aandacht te hebben
voor wat er werkelijk speelt achter de eerste indruk. We werken vanuit gezamenlijkheid met alle drie
de teams en doen veel aan teamprofessionalisering om de vaardigheden en professionele houding
steeds te versterken.
Voor het komend schooljaar is Kindcentrum SBO Petrus Donders op zoek naar een:

Groepsleerkracht speciaal basisonderwijs Wtf 0,5-1,0
Op welke manier word je ingezet?
•
•
•

Inzet in verschillende groepen ter vervanging van interne experts.
Bieden van ondersteuning voor groepen kinderen op verschillende vakgebieden waarbij je
zelf een plan van aanpak opstelt en evalueert in overleg met de leerkrachten.
Ondersteuning van IB in piekmomenten door het schooljaar heen.

Welke kwaliteiten en kwalificaties heb je op zak?
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een onderwijsbevoegdheid. Master EN en gymbevoegdheid zijn een pré.
Je hebt affiniteit met kinderen die wat meer nodig hebben in hun ontwikkeling.
Je denkt vanuit kansen en mogelijkheden voor deze doelgroep kinderen en wil het kind
begrijpen in zijn of haar mogelijk en onmogelijkheden.
Je bent doortastend, houdt van aanpakken.
Je bent proactief en flexibel.
Je durft je kwetsbaar op te stellen.

Wat mag je verwachten van onze organisatie?
•
•
•

Coaching en ondersteuning in de praktijk en vanuit scholing in teamverband.
Een betrokken, enthousiast team dat vanuit gezamenlijkheid werkt en samen biedt wat
“onze” kinderen nodig hebben.
Ruimte om mee te denken over de invulling van je taken.

Solliciteren
Stuur je schriftelijke reactie (motivatiebrief en CV) uiterlijk donderdag 22 juli 2021 naar
lieke.tijmensen@stichtinggoo.nl
De gesprekken vinden (onder voorbehoud) plaats op maandag 26 juli 2021.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Lieke Tijmensen, directeur KC
SBO Petrus Donders, bereikbaar via 06-52407518 of lieke.tijmensen@stichtinggoo.nl
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.

