2018.00 Invalkrachten (leraar en onderwijsassistent) Vervangingspool
Stichting SPON, Specialisten in Passend Onderwijs, zoekt invalkrachten (leraren en
onderwijsassistenten) voor haar scholen in de regio Drechtsteden.
Leraren SBO, SO, VSO en PrO  vervanging
Onderwijsassistenten SBO, SO, VSO en PrO  vervanging
Stichting SPON, Specialisten in Passend Onderwijs
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 ziek zijn.
De SPON–locaties
Speciaal Basisonderwijs (SBO)
Onderwijs aan leerlingen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen
 De Steenen Kamer, Zwijndrecht
 De Kameleon, Papendrecht
 De Rotonde, Gorinchem
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden (ZML)
 Bleyburgh so/vso, Sliedrecht
 De Kleine Wereld so/vso, Gorinchem
 De Stroom vso, Dordrecht
Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden (ZML), Langdurig Zieken (LZ) en leerlingen met
een Lichamelijke en/of Meervoudige beperking (LG, MG en EMB)
 Kiem, Dordrecht
Voortgezet onderwijs
School voor Praktijkonderwijs
 De Sprong, Sliedrecht en Zwijndrecht
Voor meer informatie over onze locaties zie onze website www.spon.nu.
SPON zoekt
SPON is op zoek naar enthousiaste leraren en onderwijsassistenten die als oproepkracht
beschikbaar zijn bij ziekte en afwezigheid.
SPON
-

zoekt invalkrachten die:
Enthousiast, bekwaam en flexibel zijn.
Stressbestendig zijn en humor hebben.
In het bezit zijn van de wettelijk verplichte bevoegdheden.
Affiniteit en bij voorkeur enige ervaring hebben met de doelgroep.
Bereid zijn zelf tijd te investeren door één à twee dagen mee te draaien om de
organisatie en de doelgroepen te leren kennen.
Woonachtig zijn in of nabij de regio Drechtsteden.
Eén of meerdere dagen per week beschikbaar zijn.

SPON biedt invalkrachten:
De mogelijkheid om ervaring op te doen binnen het (voortgezet) speciaal
onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs.
Geweldige kinderen die iedere dag een enthousiaste juf of meester verdienen.
Een professionele onderwijsorganisatie.
Samenwerking met enthousiaste, deskundige en betrokken collega’s.
Leerkrachten salarisschaal LB
Onderwijsassistenten salarisschaal 5

Aanvullende informatie
Invalkrachten kunnen voorkeuren aangeven voor één of meerdere locaties en/of
doelgroepen.
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-po.
Reacties met motivatie en cv kunt u via e-mail richten aan SPON, info@spon.nu onder
vermelding van het referentienummer 2018.00.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Netty Gruiters, telefoon 06 43186698.

