SBO Focus zoekt een dijk van een meester of juf voor groep 3-4!
Ben jij die meester of juf (1.0FTE) die ons team komt versterken? Per zo spoedig mogelijk zoekt SBO
Focus dan jou!!
Wie wij zijn? Wij zijn SBO Focus, dé school voor speciaal basisonderwijs in de regio Venray. Wij zijn
een school waar kinderen komen die net een stapje extra nodig hebben van jou, als meester of juf,
om goed tot leren te kunnen komen. Onze school is niet zo groot, ongeveer 65 kinderen verdeeld
over 6 groepen. In de school is er ondersteuning van een onderwijsassistent/leraar ondersteuner
voor momenten per week die je helpt met lessen voor te bereiden, spullen klaar te leggen en werkt
met kleine groepjes op jouw aangeven.
Is er nog meer speciaal aan SBO Focus? Jazeker!!
SBO Focus werkt sinds 2019 samen met een school voor speciaal onderwijs, SO Spectrum.
SO Spectrum is een school voor kinderen met een hulpvraag in hun gedrag, zeer moeilijk lerend,
mytyl of tyltyl. SO Spectrum heeft momenteel ongeveer 45 leerlingen verdeeld over 5 groepen.
De samenwerking is al zover dat allebei de scholen in hetzelfde gebouw zitten en je met alle
leerlingen te maken krijgt: voor school, in de pauzes maar ook soms in de klas. Dit ligt aan welke
hulpvraag een leerling heeft en waar deze dan het best geholpen kan worden.
Bij de onderwijskwaliteit werken Focus en Spectrum op dit moment samen in het zoeken naar nieuwe
rekenmethodes voor allebei de scholen en gaan wij komend schooljaar aan de slag met taal voor de
hele school. Focus en Spectrum gaan de komende jaren nog meer en intensiever met elkaar
samenwerken richting een nieuw gezamenlijk te bouwen schoolgebouw. Als je bij SBO Focus werkt ga
je dus meedoen aan deze trajecten.
Dus…..heb je oog en hart voor het speciale kind? Ben je niet bang je nek uit te steken om iets te
bereiken voor het speciale kind? Vind je het een uitdaging om samen te werken in een school die
eigenlijk uit twee scholen bestaat? Wil je meedenken over vernieuwing van het didactisch aanbod?
Wil je meedenken over de toekomst van de twee scholen in Venray?
Dan zoeken wij jou!!!
Wij bieden een fulltime baan (1.0FTE in schaal L11) tot einde schooljaar waarna wij kijken of er
ruimte is om het contract te verlengen bij gebleken geschiktheid. Je krijgt begeleiding op school om je
in het begin wegwijs te maken en je te helpen bij vragen die je hebt. Natuurlijk helpt de intern
begeleider jou met vragen over de lesstof en hoe dit aan te pakken. Daarnaast biedt stichting SPOV
nog aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden o.a. een budget voor duurzame inzetbaarheid,
fietsplan etc..
Wij verwachten van een geïnteresseerde dat hij minimaal een PABO diploma heeft, eventueel
aangevuld met een Master of andere verdiepende opleidingen of de bereidheid deze behalen.
Interesse? Stuur je brief met uitgebreid CV dan zo snel als mogelijk naar Henk Moonen-Wolters,
directeur van SBO Focus en SO Spectrum (h.moonenwolters@spovenray.nl) Heb je nog een vraag
voordat je besluit te reageren? Bel dan met Henk Moonen-Wolters op nummer 06 820 45 105.
De vacature wordt tegelijk in- en extern bekend gemaakt.

