2019.19

Leraren De Stroom te Dordrecht

SPON zoekt voor de locatie De Stroom (VSO) 2 leraren
L11-functie
met ingang van het nieuwe schooljaar
leraar 1
werktijdfactor 0,5750
werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag
leraar 2
werktijdfactor 0,3625
werkdagen woensdag en vrijdag
bespreekbaar
direct een vast contract
De Stroom in het kort
De Stroom is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 t/m
18/20 jaar met een verstandelijke beperking in Dordrecht en omstreken. De school
beschikt over een deskundig team. Het gehele team is gespecialiseerd in de methodiek
van” Geef me de 5”. Individuele teamleden beschikken nog over een aanvullende
specialisatie zoals: epilepsie of diabetes, gedrag, totale communicatie.
De leerlingen van De Stroom hebben een laag IQ in combinatie met sociaal-emotionele
problemen (o.a. negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst) en/of
motorische problemen en communicatie/taal problematiek, die voortkomen uit de
verstandelijke beperking en soms gecombineerd met syndromen of psychiatrische
diagnoses.
Meer informatie kunt u vinden op www.stroom.spon.nu.
SPON in het kort
SPON biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 18/20 jaar met een
specifieke onderwijs- en ondersteuningsvraag. Denk daarbij aan een (lichte)
verstandelijke, sociaal-emotionele, 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 vier 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 Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO)
Meer informatie kunt u vinden op www.spon.nu.
De functie
Het betreft de functie van leraar (L11). Leraar 1 zal ingezet worden in één groep op de
woensdag donderdag en vrijdagen leraar 2 op woensdag en vrijdag.
De Stroom zoekt leraren die:
 enthousiast, bekwaam en flexibel zijn en dit binnen het team kunnen uitdragen
 breed inzetbaar zijn binnen de verschillende (doel)groepen;
 in het bezit zijn van de wettelijk verplichte bevoegdheden (PABO-diploma);
 bij voorkeur in het bezit zijn van het diploma master-(S)EN (of bereid zijn dit
diploma te behalen), of aantoonbaar beschikken over vergelijkbare expertise;
 affiniteit hebben met de doelgroep;
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in staat zijn onze leerlingen veiligheid, duidelijkheid en structuur te bieden;
beschikken over een positieve instelling, doorzettings- en relativeringsvermogen;
planmatig, handelings- en opbrengstgericht kunnen werken.

De Stroom biedt:
 geweldige leerlingen die iedere dag een enthousiaste juf of meester verdienen;
 een team van enthousiaste en betrokken collega’s;
 een prachtig schoolgebouw met veel faciliteiten en mogelijkheden.
Sollicitatieprocedure
De vacature staat intern en extern tegelijkertijd open.
In uw reactie in ieder geval aangeven:
 minimaal één relevante referentie;
 vanaf wanneer u beschikbaar bent.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Ingrid Donkervoort,
directeur De Stroom, tel.nr. 06 41 90 32 39 of 078 6186923
U kunt uw sollicitatie uiterlijk t/m 23 mei a.s. richten aan mw. I. Donkervoort;
i.donkervoort@spon.nu onder vermelding van het referentienummer 2019.19 leraar 1 of
leraar 2.
De sollicitatiegesprekken worden gevoerd in week 22 of 23.
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