Het bestuur van de Stichting Aquila is voor haar school Boslust op
zoek naar een groepsleerkracht voor de Structuurgroep

Groepsleerkracht SO-Structuur
wtf 0.6
Profiel
Wij zoeken een groepsleerkracht die
-

in het bezit is van het diploma Leraar Basisonderwijs
in het bezit is van of studerend voor diploma Master (S)EN en/of Master Pedagogiek
bewust kiest voor het werken binnen het Christelijk onderwijs
het onderwijs afstemt op de verschillen binnen de groep
planmatig en opbrengstgericht werkt richting perspectieven van leerlingen
een veilige en gestructureerde leer- en leefomgeving realiseert
affiniteit heeft met leerlingen met een vorm van gedragsproblematiek
invulling geeft aan het motto van de school “Je zàl ons een zorg zijn !”
actief samenwerkt met een multidisciplinair zorg- en begeleidingsteam
samenwerkt met ouders als educatieve partners
proactief handelt en een teamspeler is
actief participeert in de scholing en de ontwikkeling van het team

Dienstverband
-

-

Het dienstverband is in eerste instantie voor bepaalde tijd, bij gebleken geschiktheid en/of
ruime werkervaring elders, zal deze worden omgezet in een dienstverband voor
onbepaalde tijd
Het betreft werkzaamheden groepsleerkracht speciaal onderwijs in salarisschaal L11
conform CAO PO
Startdatum: per 1 januari 2021

Procedure
U kunt tot en met donderdag 19 november a.s. uw sollicitatie en C.V. digitaal sturen naar
a.grolleman@boslustschool.nl ten name van Alex Grolleman, directeur SO/VSO Boslust.
Na selectie wordt u in week 47 geïnformeerd over het vervolgtraject. De gesprekken vinden plaats op
woensdag 25 november op Boslust; locatie Laarakkers.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
Alex Grolleman, directeur SO/VSO Boslust: 0529-769053 (werk) / 06-29096933 (privé)
Gerrit Koning, teamleider SO structuurgroepen: 0529-452448 (werk) / 06-52341335 (privé)

Informatie
SO/VSO Boslust
De Boslust is een school voor speciaal onderwijs die goed onderwijs biedt aan ca. 190 leerlingen met
specifieke ondersteuningsbehoeften. De school is gesplitst in twee afdelingen: een SO-afdeling en een
VSO-afdeling. Op haar beurt is het SO ook weer onderverdeeld in twee subafdelingen. Een afdeling
SO ZML en een afdeling SO Structuur. De school maakt gebruik van een tweetal locaties. De vacature
is op de afdeling SO Structuur, deze is gehuisvest in de dependance Laarakkers.
De nadruk in deze groep ligt op de prikkelarme leeromgeving, een duidelijke structuur, voorspelbaarheid en rust. De onderwijsbehoefte van de leerling ligt aan de basis van het onderwijs- en
begeleidingsaanbod.
Naast reguliere vakken wordt er veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden, leren omgaan met
beperkingen en het ontwikkelen van talenten.
De Boslust is een Christelijke school met plaats en respect voor alle ouders en leerlingen. De school
maakt deel uit van de Stichting Aquila te Ommen en participeert actief in het diverse
samenwerkingsverbanden. De leerlingen komen dan ook uit een grote regio rondom Ommen.
Informatie over de school vindt u ook op de website: www.boslustschool.nl

Vacature
De vacature is een baan voor die van groepsleerkracht, dit met een omvang van wtf 0.6. Naast jou
werkt er een andere parttime groepsleerkracht in de groep, waarvan jullie ook één dag samen
werken.
Naast de twee groepsleerkrachten werkt er één onderwijsassistent in deze groep. Elke dag is er een
minimale bezetting met twee volwassenen. Naast de formatie vanuit de school hebben een aantal
leerlingen individuele begeleiding van een persoonlijk begeleider. In deze groep zitten leerlingen van
groep 5 t/m groep 8. De leerlingen van de groep hebben elk een verschillend uitstroomperspectief.
Een aantal leerlingen verlaten de school met vervolg op het regulier VO of VMBO/HAVO binnen een
VSO-omgeving. Het aanbod van onderwijsactiviteiten is hetzelfde dan binnen het reguliere aanbod
van de basisschool.
De groepsgrootte is momenteel 8 leerlingen.

De vacature is ontstaan i.v.m. de benoeming van huidige functionaris als orthopedagoge elders.

