2019.03

onderwijsassistenten en leraren Vervangingspool SPON

SPON zoekt per 1 maart 2019 voor de Vervangingspool:
onderwijsassistenten
werktijdfactor totaal 1,5
minimale wtf 0,4 - maximale wtf 0,95
salarisschaal 5
uitzicht op vaste benoeming
leraren
werktijdfactor totaal 1,5
minimale wtf 0,4 - maximale wtf 0,95
salarisschaal L11
uitzicht op vaste benoeming

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 ziekte. We streven
naar een vertrouwde en prettige omgeving waarin ieder kind zich optimaal kan
ontwikkelen. Zo willen we iedere leerling voorbereiden op een overstap naar
vervolgonderwijs, een plaats op de arbeidsmarkt of dagbesteding. Ons doel is een zo
zelfstandig mogelijke deelname aan 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 en de scholen kunt u vinden op www.spon.nu.
De Vervangingspool
Sinds augustus 2016 heeft SPON zijn eigen vervangingspool ingericht met leerkrachten
en onderwijsassistenten. Deze (vaste) medewerkers verzorgen onderwijs of
ondersteuning binnen alle SPON-scholen (m.u.v. Griendencollege in Sliedrecht) waar
vervanging wenselijk is.
SPON
-

zoekt onderwijsassistenten die:
enthousiast, bekwaam en flexibel zijn;
breed inzetbaar zijn binnen de verschillende scholen van SPON;
in het bezit zijn van de wettelijk verplichte bevoegdheden (SPW4/opleiding
onderwijsassistent);
de missie van SPON onderschrijven;
in staat zijn onze leerlingen veiligheid, duidelijkheid en structuur te bieden;
ervaring hebben met kinderen met ASS, ADHD en gedragsproblemen;
beschikken over een positieve instelling, doorzettings- en relativeringsvermogen;
de mouwen op willen stropen;
in het bezit zijn van rijbewijs BE en eigen auto.
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SPON
-

zoekt leraren die:
enthousiast, bekwaam en flexibel zijn;
breed inzetbaar zijn binnen de verschillende scholen van SPON;
in het bezit zijn van de wettelijk verplichte bevoegdheden (PABO-diploma);
de missie van SPON onderschrijven;
in staat zijn onze leerlingen veiligheid, duidelijkheid en structuur te bieden;
beschikt over een positieve instelling, doorzettings- en relativeringsvermogen;
de mouwen op willen stropen;
planmatig, handelings- en opbrengstgericht kunnen werken;
in het bezit zijn van rijbewijs BE en eigen auto.

SPON
-

biedt:
geweldige kinderen die iedere dag een enthousiaste juf of meester verdienen;
enthousiaste en betrokken collega’s;
de mogelijkheid om onderwijservaring op te doen binnen verschillende
doelgroepen;
vaste benoeming is bespreekbaar.

-

Sollicitatieprocedure
U kunt uw brief t/m woensdag 23 januari a.s. via e-mail richten aan de
Vervangingspool via vervanging@spon.nu onder vermelding van het referentienummer
2019.03.
In uw
-

reactie zien we graag terug:
een onderbouwde motivatie
uw CV
vanaf wanneer u beschikbaar bent
minimaal 1 referentie
uw minimale en maximale aantal gewenste aantal werkdagen

De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op 31 januari 2019 op het Bestuurskantoor
SPON, Noordersingel 1, te Papendrecht.
Voor meer informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met:
Netty Gruiters, directeur De Kameleon en Vervangingspool, 078-6155444 of
06-43186698.
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