VACATURE

Specialisten in Passend Onderwijs
SPON is een onderwijsorganisatie in de regio Drechtsteden en Gorinchem, met negen
scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs
en VMBO. Circa 390 medewerkers verzorgen het onderwijs en de begeleiding van 1440
leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar met een specifieke onderwijs- en
ondersteuningsvraag.
De medewerkers van SPON hebben individuele aandacht voor leerlingen en hun ouders.
Zij creëren een veilige leeromgeving en een onderwijs- en ondersteuningsaanbod dat
past bij de mogelijkheden en behoeften van onze leerlingen. Ons gezamenlijke doel is
dat onze leerlingen hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, als voorbereiding
op een succesvolle toekomst in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt of
dagbesteding en in de maatschappij.
Wil jij het verschil maken voor onze leerlingen? Dan zoeken we jou!

Leraar
Als leraar speciaal onderwijs (schaal L11) ben je verantwoordelijk voor het creëren van
een optimale leeromgeving en een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor de
leerlingen in je groep. Je werkt daarbij nauw samen met de onderwijsassistent en met
interne en externe samenwerkingspartners van SPON.
Ben jij:
-

Enthousiast, bekwaam en flexibel?
Breed inzetbaar binnen de verschillende scholen en onderwijssoorten van SPON?
In het bezit van de wettelijk verplichte bevoegdheden (PABO diploma)?
Ook in het bezit van het diploma master-(S)EN (of vergelijkbaar) of heb je de
ambitie om dit diploma te behalen? Of beschik je over vergelijkbare expertise
verkregen door scholing en/of ervaring?
Enthousiast over onze doelgroepen en ben je in staat om onze leerlingen
veiligheid, duidelijkheid en structuur te bieden?
In staat om planmatig, handelings- en opbrengstgericht te werken?
Positief ingesteld en beschik je over doorzettings- en relativeringsvermogen?
Graag bereid je opleiding en talent in te zetten om onze leerlingen tot bloei te
laten komen?

Dan ben je bij SPON op je plek!
We willen je binnen SPON graag breed inzetten bij onze verschillende so-, sbo-, vso- en
pro-scholen en vanuit onze vervangingspool. Jouw enthousiasme en bereidheid tot leren
zijn hierbij belangrijker dan je ervaring. Dit geeft jou de kans om in korte tijd brede
ervaring op te doen met verschillende doelgroepen in het speciaal onderwijs.

VACATURE

Je kunt bij SPON rekenen op:






Een salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO onderwijs.
Een scholings- en inwerkprogramma.
Begeleiding, intervisie en fijne samenwerking met collega’s.
Volop mogelijkheden voor bijscholing en professionalisering.
Doorgroeimogelijkheden en perspectief op een mooie loopbaan in het (speciaal)
onderwijs.

We maken graag kennis met jou!
Ben je geïnteresseerd om als onderwijsassistent of als leraar bij SPON te werken?
Stuur je motivatiebrief en c.v. naar info@spon.nu Vermeld in het onderwerp de functie
waarnaar je solliciteert. Voor meer informatie over de vacatures kun je contact opnemen
met Christa van Delen, lid college van bestuur; bel 078-6449734 of mail naar
info@spon.nu.

Samen werken aan jouw toekomst!

