Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
Is voor SBO Het Plankier in Purmerend per 01-02-2019 op zoek naar een

Leerkracht speciaal basisonderwijs (0,4/0,6 fte bovenbouw)
Altijd al in het SBO willen werken?
Het Plankier is een school voor speciaal basisonderwijs met een oecumenische achtergrond. Het
biedt onderwijs aan leerlingen die niet passend geholpen kunnen worden binnen het reguliere
onderwijs. De visie van de school op onderwijs is, dat elk kind recht heeft op het onderwijs, dat hij of
zij nodig heeft. Drie kernwaarden zijn daarbij de basis voor het onderwijs én voor de ondersteuning
van de leerlingen. Deze zijn: Samen- Sterk-Uniek.
Het Plankier maakt deel uit van stichting CPOW. Deze stichting is verantwoordelijk voor 15
basisscholen in Purmerend, Edam, Ilpendam, Landsmeer, Marken en Monnickendam.
De school heeft momenteel 85 leerlingen, verdeeld over 6 groepen.
Wij zoeken een groepsleerkracht die:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voorspelbaar is en structuur kan bieden aan onze leerlingen
affiniteit heeft met het werken met kinderen in de bovenbouw
een leergierige, enthousiaste en ondernemende houding heeft
uitdagingen ziet in het werken met kinderen in het speciaal basisonderwijs
gewenst gedrag benadrukt en kinderen positief benadert
kritisch naar zichzelf kan kijken
flexibel is en niet bang om buiten bestaande kaders te denken
bekend is met handelingsgericht werken en met het werken vanuit een
ontwikkelingsperspectief
bij voorkeur ervaring heeft in het speciaal basisonderwijs of kennis wil maken met het SBO
beschikt over flexibiliteit, humor, relativeringsvermogen en in teamverband kan
samenwerken
onderwijskundig kan differentiëren.

Praktische informatie en procedure
In het bezit zijn van een Pabo diploma is een vereiste en ervaring in het SBO een pré. Inschaling:
conform de CAO PO. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in januari. Het gaat om een tijdelijke
benoeming; bij goed functioneren zicht op een benoeming voor onbepaalde tijd.
Heb je interesse? Bel met Bernlef Knossen (directeur) , tel.nr. 0299-772396 voor meer informatie.
Je kunt solliciteren door een motivatiebrief en cv te sturen naar b.knossen@cpow.nl

