Vacature
Leerkracht L11
SO de Zonnehoek
Wil jij iedere dag het verschil maken, stichting christelijk speciaal onderwijs Apeldoorn zoekt voor
het SO De Zonnehoek per 30-08-2021 een;

Groepsleerkracht (M/V) voor 0,4 WTF
Voor de onderwijs-zorggroep
Het betreft een vacature voor de Onderwijs-Zorg groep, het kan in de toekomst zo zijn dat je in
een andere groep komt te werken.
SO De Zonnehoek is een onderwijs- en expertisecentrum voor leerlingen van 4-12 jaar met een
verstandelijke beperking en behoort samen met de VSO-afdeling van De Zonnehoek tot de
Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn.
De stichting vertegenwoordigt een diversiteit aan speciaal en regulier onderwijs waardoor wij uniek
en onderscheidend in de regio zijn. Zo heeft de stichting naast ambulante begeleiding en het
steunpunt autisme ook een SBO (De Prinsenhof) en een praktijkonderwijsschool (De Boog) waar
leerlingen reguliere diploma’s kunnen halen.
De Zonnehoek staat regionaal en landelijk bekend om de deskundigheid op het gebied van
autismespectrumstoornissen (ASS). Bij het SO De Zonnehoek volgen ongeveer 100 leerlingen
passend onderwijs.
SO De Zonnehoek is een school waar elke leerling zichzelf mag zijn. We geloven in de
mogelijkheden van ieder kind en willen de leerlingen begeleiden naar een passende plek in de
samenleving.
Bij aanvang betreft het een dienstverband (L11-functie) voor een jaar. Gezien het groeiende aantal
leerlingen is er de mogelijkheid dat dit op termijn omgezet kan worden in een vast dienstverband.
De kandidaat (-aten) dient/-en in het bezit te zijn van een onderwijsbevoegdheid voor het primair
onderwijs en bereid te zijn een Master EN of een vergelijkbare specialisatie te halen.
Ervaring in en affiniteit met onze doelgroep is een pre. De vacature is op de SO-locatie. Inschaling
vindt plaats op basis van opleiding en ervaring en is conform CAO PO.
Benoemingsvoorwaarden:
•
•
•
•
•

In het bezit van een lesbevoegdheid voor groepsleerkracht in het primair onderwijs,
Een flexibele instelling en creatieve manier van denken,
Van kandidaten wordt verwacht dat zij breed inzetbaar zijn in alle groepen,
Zo mogelijk ervaring in het speciaal onderwijs,
Bekendheid met autisme strekt tot aanbeveling.

Voor deze functie geldt verder:
•
•
•

een positief christelijke levensinstelling
een grote mate van betrokkenheid bij het kind met een verstandelijke beperking
flexibele houding en stressbestendig
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Sollicitaties per e-mail uiterlijk 17 mei 2021 aan:
CSO De Zonnehoek
Citroenvlinder 77
7323 RC Apeldoorn.
Tel.: 055-5340741
E-mail: info@ cso-dezonnehoek.nl
Website : www.cso-dezonnehoek.nl

De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 17 mei 2021, het tweede gesprek en/of de
proefles is in de week van 24 mei 2021.

Inlichtingen over deze uitdagende baan is te verkrijgen via de adjunct-directeur,
De heer N. Goedegebuur
Tel: 055-5340741

