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Leraar speciaal basisonderwijs, De Rotonde Gorinchem
SPON zoekt voor de locatie SBO De Rotonde een Leraar (LB-functie)
wtf 1,0000; schaal LB
zo spoedig mogelijk

SPON in het kort
SPON biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een specifieke
onderwijs- en ondersteuningsvraag. Denk daarbij aan een (lichte) verstandelijke, sociaalemotionele, lichamelijke of meervoudige beperking of langdurig ziek zijn. We vinden dat
ieder kind recht heeft op onderwijs. We streven naar een vertrouwde en prettige
omgeving waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. We zetten expertise in op het
gebied van aangepast onderwijs, (para)medische zorg en persoonlijke ondersteuning om
dat te bereiken. Zo willen we iedere leerling voorbereiden op een overstap naar
vervolgonderwijs, een plaats op de arbeidsmarkt of dagbesteding. Ons doel is dat ze zo
zelfstandig mogelijk kunnen leven in onze complexe maatschappij.
We hebben drie soorten scholen om dit te bereiken:
- scholen voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
- scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO)
- een school voor Praktijkonderwijs (PRO) met twee vestigingen
Meer informatie over SPON kunt u vinden op onze website https://www.spon.nu.
De Rotonde is een school voor speciaal basisonderwijs aan leerlingen van
4 t/m 12 jaar. De school heeft ongeveer 100 leerlingen verdeeld over 8 groepen.
De school is ontstaan vanuit een fusie tussen De Linge (Yulius) en De Rotonde. De
leerlingen met voorheen een cluster IV indicatie hebben nu een TLV SBO zwaar.
Op De
-

Rotonde worden de volgende arrangementen aangeboden:
Het Jonge Risicokind (kleuters)
SBO
SBO zwaar
ASS

Meer informatie kunt u vinden op https://www.rotonde.spon.nu.
SBO De Rotonde zoekt iemand die:
 Enthousiast, gemotiveerd en breed inzetbaar is;
 Aantoonbare affiniteit heeft met onze doelgroep (leerlingen met leer-, ontwikkelingsen met name gedragsmoeilijkheden);
 Aantoonbare pedagogische en didactische vaardigheden bezit;
 Een prettige collega is die goed kan samenwerken;
 Steekwoorden: een open, lerende houding, stevig in je schoenen staan, gevoel voor
humor hebben, goed kunnen relativeren en respect hebben voor de diversiteit op
onze school.





In het bezit is van de wettelijk verplichte bevoegdheden(PABO-diploma);
In het bezit is van een geldig VOG.
In het bezit is van het diploma speciaal onderwijs (master SEN), of bereid is deze
opleiding te volgen;

Sollicitatieprocedure
De vacature staat in eerste instantie open voor medewerkers met een aanstelling binnen
SPON, maar externen worden ook van harte uitgenodigd te reageren. Geef in uw reactie
minimaal één relevante referentie en geef aan vanaf wanneer u beschikbaar bent.
De aanstelling en honorering is conform CAO PO.
Voor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met Cindy de Rek, directeur van
De Rotonde, telefoonnummers 0183-623373 of 06-83251338.
U kunt uw sollicitatie vóór 23 januari a.s. richten aan:
c.derek@spon.nu onder vermelding van het referentienummer
SBO De Rotonde
Dr. Hiemstralaan 85
4205 KK Gorinchem
Tel. 0183-623373

