SBO Het Spectrum in Amsterdam, onderdeel van Stichting Samen Tussen Amstel en
IJ, is op zoek naar een:

Enthousiaste leerkracht
Het Spectrum is een levendige, openbare, multiculturele speciale
school voor basisonderwijs met een deskundig en betrokken team.
Onze visie is dat ieder kind er toe doet en dat ieder kind waardering
moet krijgen voor de eigen kwaliteiten op alle gebieden.
De school telt ruim 140 leerlingen, we werken met twee locaties en 29
medewerkers die dagelijks betrokken zijn bij het lesgeven en het
mogelijk maken van goed onderwijs.
Voor onze school zijn we op zoek naar een “sprankelende” leerkracht
met hart voor onze SBO-leerlingen.
Het gaat om een tijdelijke aanstelling voor in ieder geval tot de
zomervakantie, met de mogelijkheid tot verlenging het volgend
schooljaar.
Uit je brief met motivatie en curriculum vitae komt duidelijk naar voren dat:
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je
je
je
je

in het bezit bent van het benodigde diploma
beschikt over aantoonbare ervaring als leerkracht
zeer betrokken bent bij het “speciale kind”
(bij voorkeur) ervaring hebt in het (speciaal) basisonderwijs
in een team kunt werken.

Uit gesprekken wordt duidelijk dat je o.a. beschikt over:
-

(actuele) vakkennis
voldoende zelfstandigheid
kennis van de ontwikkeling van het kind
flexibiliteit
ervaring in handelingsgericht werken.

Wij bieden;
Een warm, betrokken en hardwerkend team. Coaching vanuit school en/of
bestuur. Leuke kinderen die vooral behoefte hebben aan een leerkracht die er voor
ze is en in ze gelooft.
Functieomvang.
1.0 in LB
Informatie en sollicitatie
Je sollicitatie kun je mailen naar de directeur, Martin Remeeus,
m.remeeus@sbospectrum.nl
Meer informatie op onze site: www.sbospectrum.nl, of bij Martin, 020-4627620
Indien je profiel lijkt te passen bij het profiel van leerkracht bij SBO Het Spectrum,
nodigen wij je zo spoedig mogelijk uit voor een oriënterend gesprek op onze
school. In datzelfde gesprek word je over het verdere verloop van de procedure op
de hoogte gesteld.

