Leerkracht voor groep kinderen met autisme
Ben jij een ervaren leerkracht en vind jij het een uitdaging om met onderwijsontwikkeling
bezig te zijn? In deze functie krijg je de kans om het onderwijs aan kinderen met autisme
te ontwikkelen en in de praktijk te brengen!
Hoe ziet je werk eruit?
Je gaat werken in een nieuwe groep voor kinderen met autisme uit de gemeente
Tytsjerksteradiel. Naar verwachting start de groep in januari 2021. Als leerkracht ontwikkel en
verzorg je het onderwijs en begeleid je maximaal 8 leerlingen.
In deze groep is geen dag hetzelfde! Werken als leerkracht met kinderen met autisme vraagt om
flexibiliteit, improvisatie- en organisatievermogen, humor en relativeringsvermogen.
Het is belangrijk dat je helder en duidelijk met de leerlingen communiceert, dat je je in kunt
leven, goed kunt luisteren en de leerlingen op hun eigen niveau aanspreekt. Naast de directe
werkzaamheden in de groep, draag je bij aan de activiteiten van de school, zoals
schoolevenementen en schoolvergaderingen.

Waar ga je werken?
CBS De Paadwizer in Oentsjerk is de school waar de nieuwe groep wordt gestart. Op de school
zijn 7 leerkrachten, 1 leraarondersteuner en 2 onderwijsassistenten werkzaam. Er heerst een
prettige en collegiale sfeer en wij werken graag met elkaar samen. Met passie helpt het team
de kinderen bij het vinden van leer- en werkplezier en het ontdekken van hun talenten. Meer
informatie is te vinden op: www.paadwizer-oentsjerk.nl.
CBS De Paadwizer valt onder PCBO Tytsjerksteradiel, waar 8 christelijke en 4 ontmoetingsscholen onder vallen. De stichting biedt onderwijs aan ruim 1700 leerlingen en heeft 180
medewerkers. Kijk voor meer informatie over de stichting op: www.pcbotdiel.nl.

Dit verwachten we van jou










Je bent in het bezit van een onderwijsbevoegdheid (PABO); bij voorkeur aangevuld met een
master SEN of een andere relevante master.
Je hebt ervaring in het onderwijs en affiniteit met de doelgroep.
Je bezit over goede communicatieve vaardigheden en hebt het vermogen deze te vertalen
naar het werken met de leerlingen, hun ouders en met collega’s.
Je bent in staat om veiligheid, structuur en duidelijkheid te bieden aan de leerlingen.
Je hebt kennis en vaardigheden die horen bij de begeleiding van leerlingen met autisme.
Je bent een teamwerker en hebt het vermogen om vanuit een multidisciplinaire benadering
te werken. Je werkt dus samen met collega’s van andere disciplines binnen de school en
externe instanties op het gebied van jeugdhulp.
Je beschikt over een gezonde dosis humor, denkt flexibel en je durf nieuwe paden te
bewandelen.
Je wilt je graag blijven ontwikkelen door middel van scholing.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gea Hylkema (intern begeleider),
telefoonnummer: 06-38935757, mailadres: g.hylkema@pcbotdiel.nl (intern begeleider) of met
Willy Jarir (directeur), telefoonnummer: 06-55753777, mailadres: w.jarir@pcbotdiel.nl.

Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan nodigen wij je van harte uit om je sollicitatiebrief met CV uiterlijk 30 oktober 2020 te
mailen naar: werkenbij@pcbotdiel.nl. De gesprekken worden in overleg gepland in week 46 of
week 47.
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Hier kun je op rekenen





Inschaling in schaal L11, conform de CAO voor het Primair onderwijs.
Een WTF van 1.0 (een parttimebaan van 0,5 FTE is bespreekbaar), vanaf 01-01-2021
(vanaf half november 1 dag per week in verband met voorbereidingen).
Interne scholing en begeleidingsmogelijkheden.
Uitzicht op vast dienstverband.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

