Het bestuur van de Stichting Aquila zoekt voor de onder haar ressorterende
school (V)SO Boslust

Enthousiaste, betrokken
Groeps-/Vakleerkracht Techniek

M/V | WTF 0.8 - WTF 1.0

Wij zoeken een groeps-/vakleerkracht die:
bewust kiest voor het christelijk onderwijs
afﬁniteit heeft in de omgang en begeleiding van de doelgroep van onze school, dit in de leeftijd van
12 jaar tot 20 jaar.
zich enthousiast inzet voor ons onderwijsprogramma gericht op wonen, werken en vrije tijd
het vak -techniek- wil geven bij ons op school
naast het geven van het vak -techniek- ook algemeen vormende vakken wil/kan geven
actief participeert in scholing en ontwikkeling
kennis heeft van het vak -techniek- passende bij het niveau van de doelgroep
leerlingen kan begeleiden in het verwerven van praktische vaardigheden, dit op het gebied van techniek
en metaal-/houtbewerking
samen met anderen toekomstgericht vorm kan geven aan ons unieke uitstroomconcept.
Functie-eisen:
een onderwijsbevoegdheid bezittende
evt. als zij-instromer, dit met praktijkervaring, aan het werk wil in het onderwijs
de bereidheid heeft tot het volgen van een passende scholing, indien je niet beschikt over een
afgeronde onderwijs-opleiding
Wij bieden:
een enthousiast, professioneel en gemotiveerd team
een school, welke volop in beweging is
Aanvullende informatie:
de werkzaamheden zijn binnen de vso-groepen
de salariëring is conform cao po schaal L11 voor een
leerkracht in het (voortgezet) speciaal onderwijs
de vacature is ontstaan i.v.m. pensionering van de
huidige leerkracht
voor meer informatie omtrent de Boslust verwijs ik naar
de website www.boslustonline.nl

De Boslust bestaat uit:
so 4 t/m 12 jrg.
so zml - 7 groepen
so structuur - 2 groepen
vso 12 t/m 19 jrg.
vso bl - 4 groepen
vso bw - 5 groepen
Aan de school werken nu ruim
70 personeelsleden in diverse
disciplines.

Inlichtingen bij:

Dhr. Alex Grolleman, directeur

Dhr. Gerrit Koning, teamleider

0529-769053 (school) / 06-29096933 (privé)

0529-452448 (school) / 06-52341335 (privé)

Je kunt tot en met donderdag 12 mei 2022 jouw sollicitatie en cv digitaal verzenden naar
a.grolleman@boslustschool.nl ten name van Alex Grolleman, directeur so/vso Boslust.
Na de selectie word je in week 20 geïnformeerd omtrent het vervolgtraject. De gesprekken vinden plaats
op dinsdag 24 mei 2022.

