SBO Het Tangram – De Kleine Karekiet
Slenkstraat 50,
1441 MS Purmerend
Telefoon : 0299-430237
www.sbohettangram.nl
Email: administratie@sbohettangram.nl

Wij zijn op zoek naar:

Leerkracht Speciaal Basisonderwijs
(kleuters)
t.b.v. Speciale Basisschool Het Tangram / JRK De Kleine Karekiet in Purmerend voor
3 dagen per week (0,6 FT). Het betreft een duo-baan.

Ervaring binnen het SBO of SO is mooi meegenomen, maar collega’s vanuit het
reguliere basisonderwijs worden ook uitgenodigd om te reageren. Een (nieuwe)
uitdaging?
Functie-inhoud:




Begeleiden van een groep jonge kinderen in de leeftijd 4 t/m 6(7).
Opstellen en uitvoeren groepsplannen, handelingsplannen en weekplanning
Groeidocument van leerlingen opstellen en beheren.

Als leerkracht van deze kleutergroep ben je verantwoordelijk voor het geven van de
lessen en de begeleiding van leerlingen door het verlenen van psychosociale en
(ortho)didactische hulp. Je klas bestaat uit 10 tot maximaal 12 leerlingen. Je werkt
daarbij elke dag samen met een onderwijsassistent.
Alle kinderen die geplaatst worden op de Kleine Karekiet hebben (specialistische)
ondersteuning nodig. Vanuit onderzoek en/of observatie wordt duidelijk welke
ondersteuning het beste bij de leerling past. Binnen de Kleine Karekiet is een ruim
netwerk van ondersteuningsmogelijkheden aanwezig. Er wordt veel en intensief
samengewerkt.
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Actuele thema’s op SBO Het Tangram /JRK De Kleine Karekiet zijn het verder
ontwikkelen en implementeren van handelingsgericht werken en het actief vertalen
van de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs naar zowel de interne organisatie
van de school als de externe profilering in bijvoorbeeld een rol als expertisecentrum.
SBO Het Tangram, inclusief JRK De Kleine Karekiet, valt onder het bestuur OPSPOOR.
De school maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Waterland.
We zoeken een enthousiaste collega die:
 In staat is gestructureerd en voorspelbaar te werken
 Het een uitdaging vindt om voor leerlingen met leer- en
ontwikkelingsproblemen een optimaal groepsklimaat te creëren
 Een relatie kan opbouwen met de groep als basis voor verdere ontwikkeling
 Goed contact met ouders onderhoudt en investeert
 Openstaat voor feedback en in staat is om te reflecteren op eigen handelen
 Zorgvuldig en flexibel is
 Kan relativeren
 Inlevingsvermogen bezit
 Een samenwerkende instelling heeft
Functie-eisen:
 Een afgeronde PABO opleiding, bij voorkeur aangevuld met een Master SENopleiding
 Sterk in het sturen van groepsdynamica en klassenmanagement en in staat
handelingsplannen te vertalen in concreet handelen
 Empathisch- en incasseringsvermogen, waarbij je een onderscheid weet te
maken tussen de leerling en zijn/haar gedragsproblematiek, met oog voor de
samenhang
 Communicatief en sociaal vaardig in het contact met onder andere leerlingen,
ouders, collega’s en externe specialisten
 Daadkrachtige en toegankelijke persoonlijkheid, oplossingsgerichte en
zelfstandige werkhouding
 Humor en relativeringsvermogen, kennis van gedragspatronen van leerlingen met
internaliserende en externaliserende problematiek
Aanstelling:
 Het betreft een aanstelling bij schoolbestuur OPSPOOR
 Ingangsdatum is 01-08-2018 of z.s.m. daarna
Informatie:
Indien je vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen de heer Rob Narold,
directeur van SBO Het Tangram. Telefoonnummer 0299 – 43 02 37. Meer informatie
vind je op www.sbohettangram.nl
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Solliciteren:
Je motivatie en Curriculum Vitae ontvangen we graag z.s.m. via het mailadres
r.narold@sbohettangram.nl, directeur sbo Het Tangram.
De gesprekken zullen, indien mogelijk, nog in juli plaatsvinden.
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