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Leraar speciaal onderwijs, Kiem te Dordrecht
SPON zoekt voor de locatie Kiem leraren speciaal onderwijs
dagen en werktijdfactor in overleg
ingangsdatum: z.s.m. en uiterlijk 01-08-2020
schaal L11

De school; Kiem, onderwijs met Zorg
Kiem is een school voor kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige
beperking en kinderen die langdurig ziek zijn. Kiem biedt onderwijs en zorg onder één
dak en werkt daartoe nauw samen met Revalidatiecentrum Rijndam en
Gemiva-SVG Groep. De leeftijd van de leerlingen varieert tussen de vier en dertien jaar
en er zijn twee VSO-groepen met leerlingen tot achttien à twintig jaar. De school heeft
ca. 240 leerlingen, verdeeld over 21 groepen. Het onderwijs aan deze leerlingen wordt
verzorgd door een enthousiast team van ruim 90 medewerkers.
Voor meer informatie over de school en de vacature kunt u terecht op www.kiem.spon.nu
dan wel bij de directeur van Kiem, Hans de Ruiter, bereikbaar via 06-21292758.
De functie
Het betreft de functie van leraar speciaal onderwijs (schaal L11). Als leraar werk je nauw
samen met de onderwijsassistent en ben je verantwoordelijk voor een optimale
leeromgeving.
De (doel)groep
Op Kiem werken we met een groot aantal verschillende doelgroepen, je inzet kan dus per
schooljaar (en soms tijdens het schooljaar) wisselen. Uiteraard houden we rekening met
voorkeur en ervaring, maar flexibiliteit is een must.
Kiem zoekt leraren die:
Enthousiast, bekwaam en flexibel zijn;
breed inzetbaar zijn binnen de verschillende (doel)groepen van Kiem;
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;
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.
Van de kandidaten wordt verwacht dat zij (op termijn) breed inzetbaar zijn in de
verschillende doelgroepen binnen Kiem. Enthousiasme en de bereidheid tot leren zijn
hierbij belangrijker dan ervaring.
Kiem biedt:
geweldige kinderen 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.
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Sollicitatieprocedure
Reacties met motivatie en CV kunt u t/m 9 april a.s. via e-mail richten aan Kiem, t.a.v.
dhr. H. de Ruiter; h.deruiter@spon.nl onder vermelding van het referentienummer
2020.08.
De sollicitatiegesprekken worden i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus gevoerd
via een videoverbinding en vinden plaats in de week van 13 april 2020.
De vacature staat in eerste instantie open voor medewerkers met een aanstelling binnen
SPON, maar externen worden nadrukkelijk ook uitgenodigd te reageren.
In




uw reactie in ieder geval aangeven:
Minimaal één relevante referentie.
Voor welke werktijdfactor en werkdagen u beschikbaar bent.
Per wanneer u beschikbaar bent.

SPON in het kort
SPON is een onderwijsorganisatie bestaande uit 9 scholen (11 locaties), gevestigd in de
regio Drechtsteden en Gorinchem. Ca. 390 medewerkers verzorgen het onderwijs en de
begeleiding van ca. 1.450 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar.
SPON omvat vijf typen scholen:
 speciaal Basisonderwijs (sbo).
 speciaal onderwijs (so).
 voortgezet speciaal onderwijs (vso).
 praktijkonderwijs (pro).
 voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).
Het onderwijs biedt individuele aandacht en een optimale leeromgeving die past bij de
didactische en pedagogische mogelijkheden van de leerlingen. Waar nodig wordt
intensief samengewerkt met partners die een aanvullend zorg- en begeleidingsaanbod
kunnen verzorgen. Het gezamenlijke doel is dat leerlingen hun talenten zo goed mogelijk
kunnen ontwikkelen, als voorbereiding op een succesvolle toekomst in het
vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt of in de dagbesteding.
Voor meer informatie over SPON en haar scholen verwijzen we naar de website
www.spon.nu.

2

