2019.10

Leraar LB De Sprong te Zwijndrecht

SPON zoekt voor de locatie De Sprong te Zwijndrecht per 1 mei 2019 een:
leraar LB
fulltime (wtf 1,0)
salariëring conform schaal LB cao VO
De Sprong is op zoek naar een leraar die de algemeen vormende vakken verzorgt in de
onderbouw en daarnaast mentortaken op zich neemt. De voorkeur gaat uit naar een leraar die
affiniteit heeft met het verzorgen van lessen binnen de sector groenvoorziening.

De Sprong is een school voor leerlingen die moeite hebben met leren op de traditionele wijze.
Onze leerlingen leren door doen. In de school en op locaties buiten de school worden
praktische vaardigheden aangeleerd. Daarnaast is er veel aandacht voor sociale emotionele
ontwikkeling, zoals zelfstandigheidsbevordering, weerbaarheid, omgangsvormen,
doorzettingsvermogen, vergroten van zelfvertrouwen en eigenwaarde.
Meer informatie over De Sprong kunt u vinden op www.sprong.spon.nu.
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
 een school voor VMBO
Meer informatie over SPON en de scholen vindt u op www.spon.nu.

De functie
De leraar LB
 geeft les en begeleidt leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van
groepsplannen en individuele handelingsplannen;
 creëert een pedagogische klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd
voelen;
 ontwikkelt competentie (ervaren en geloven in eigen kunnen), autonomie (ervaren en
weten dat je zelf een probleem aan kunt) en relatie (weten en voelen dat je
gewaardeerd wordt) bij leerlingen;
 structureert en coördineert activiteiten van individuele leerlingen en leerling groepen;
 diagnosticeert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen;
 draagt bij aan de pedagogische koers, resulterend in onderwijsprogramma’s;
 draagt bij aan activiteiten in de school;
 neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en houdt de voor het beroep
vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit.

Van de leraar LB wordt verwacht dat hij/zij
 kennis heeft van en affiniteit met de doelgroep van de school;
 een heldere visie heeft op passend onderwijs binnen het praktijkonderwijs;
 zich bewust is en kan inspelen op de veranderende doelgroep van het
praktijkonderwijs.
 kennis heeft van het invullen en bijhouden van OPP’s en IOP’s;
 een flexibele en creatieve werkinstelling heeft;
 bereid is zich in te zetten voor buitenschoolse activiteiten.
Sollicitatieprocedure
Reacties met motivatie en CV kunt u t/m 5 april 2019 via e-mail richten aan de directie van De
Sprong, t.a.v. dhr. B.P. van Noordenne, b.vannoordenne@spon.nu, onder vermelding van het
referentienummer 2019.10.
De vacature staat in eerste instantie open voor medewerkers met een benoeming binnen
SPON, maar externen worden nadrukkelijk ook uitgenodigd te reageren.
In uw reactie in ieder geval aangeven:
 Minimaal één relevante referentie.
 Per wanneer u beschikbaar bent.
Voor meer informatie over deze vacature kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met
de heer B.P. van Noordenne via 0184 430150; b.vannoordenne@spon.nu.

