2018.35

Leraar LC De Sprong te Zwijndrecht

SPON zoekt voor de locatie De Sprong te Zwijndrecht per 1 maart 2019 een:
leraar LC met coördinerende en leidinggevende taken
fulltime (wtf 1,0)
salariëring conform schaal LC cao VO
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
Meer informatie over SPON en de scholen vindt u op https://www.spon.nu.
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 https://www.sprong.spon.nu/.
De functie
De leraar LC met coördinerende en leidinggevende taken
 heeft kennis van en affiniteit met de doelgroep van de school;
 heeft ervaring in een coördinerende en/of leidinggevende functie;
 heeft de bereidheid tot het volgen van aanvullende scholing in de vorm van een
(midden)management opleiding;
 is op de hoogte van de ontwikkelingen die het praktijkonderwijs door moet maken binnen
Passend Onderwijs en is in staat dit te vertalen naar (onderwijskundig) beleid;
 toont leiderschap en weet opbrengst- en handelingsgericht werken te vertalen naar de
praktijk;
 is transparant en communicatief sterk.
Van de leraar LC wordt verwacht dat hij/zij
als onderwijsvoorbereiding- en ontwikkelingsbijdrage
 beleidsvoorstellen ontwikkelt op onderwijs- of op een specifiek deelgebied;
 behoeften signaleert en analyseert tot vernieuwing van het onderwijs;
 zorg draagt voor de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsprogramma’s en -beleid;
 zorg draagt voor de implementatie van nieuwe lesmethoden en programma’s en vorm geeft
aan (interne/externe) inhoudelijke ontwikkelingen;
 relevante ontwikkelingen bijhoudt op het deelgebied/vakgebied en deze kennis overdraagt
naar collega’s;
 als projectleider optreedt van multidisciplinaire werk- en projectgroepen (voorbereiding,
ontwikkeling, implementatie en/of evaluatie).

op het gebied van coördinatie van onderwijskundige of organisatorische processen
 analyseert knelpunten en draagt zorg voor oplossingsvoorstellen;
 plant, begeleidt en coördineert activiteiten;
 begeleidt/leidt multidisciplinaire project-, werkgroepen of vergaderingen;
 initieert overleg en samenwerking tussen leraren en externe relaties.
op het gebied van professionalisering
 de voor het beroep vereiste bekwaamheden, onderwijsinnovaties, en –maatregelen op peil
houdt en deze zo nodig uitbreidt;
 deel neemt aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie;
 relevante vakliteratuur bestudeert;
 mede richting geeft aan de professionaliseringactiviteiten en coaching-trajecten opzet voor
collega-leraren;
 (startende) leraren en andere collega’s begeleidt bij hun professionalisering en
werkzaamheden op het eigen specialisme/deelgebied in de vorm van supervisie intervisie,
coaching, enz.
Sollicitatieprocedure
Reacties met motivatie en CV kunt u t/m 10 januari 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 2018.35.
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.

