PI-school Professor Waterink Noord in Amsterdam zoekt een:

enthousiaste leerkracht | wtf 0,8
Het betreft een tijdelijke functie i.v.m. zwangerschapsverlof. Verlenging is
bespreekbaar.
Je groep is een ‘Beter pASSend klas’.
Op PI-school Professor Waterink Noord wordt onderwijs geboden aan leerlingen van 4
t/m 12 jaar die door een complexe leer-of gedragsstoornis moeite hebben met
functioneren op de basisschool en/of in de thuissituatie. Dit functioneren kan voor een
kind makkelijker gemaakt worden door de specialistische aandacht die PI-school
Professor Waterink Noord biedt. Onze school is samen met de vier andere PI-scholen
verbonden aan Levvel, specialisten voor jeugd en gezin.
De Beter pASSend klas is er voor kinderen met een ASS-diagnose met wisselend IQ.
Voor deze kinderen was eerder geen vorm van onderwijs beschikbaar die aansloot bij
hun behoeften. De leerlingen van deze groep hebben baat bij veel individuele
begeleiding. In de groep zitten vier leerlingen per dagdeel, waarbij iedereen werkt op
zijn eigen niveau. Als leerkracht in de Beter pASSend klas werk je intensief samen met
een autismespecialist; samen draai je de groep. Op woensdagen is de klas gesloten.
De PI-scholen hebben op meerdere locaties Beter pASSend-klassen, zoals ook op PIschool de Pionier in Duivendrecht.

Wij zoeken jou!
- je bent in het bezit van een PABO-diploma;
- je hebt affiniteit en ervaring met onze doelgroep (cluster 4);
- je hebt kennis van ASS-problematiek;

- je bent communicatief vaardig, bent in staat om te handelen bij conflictsituaties en je
weet te verbinden;
- je bent integer, hebt een sterk ontwikkeld oplossend vermogen en je bent
slagvaardig;
- je hebt kennis van- en ervaring met Schoolwide Positive Behaviour Support (PBS) of
bent bereid deze ervaring op te doen;
- je bent goed in staat te reflecteren op eigen handelen en gedrag.

Wij bieden
Een uitdagende functie op een dynamische werkplek, waarbij de leerling centraal staat
en geen dag hetzelfde is.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Primair Onderwijs met een salaris van
maximaal 4434 Euro bruto per maand bij een volledig dienstverband (schaal L11).
Je werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Voor meer informatie:
Arjan van Duyvenvoorde-Fruman, directeur - 020 679 86 27
Marinka Louwerse, gedragswetenschapper - 020 679 86 27
Stuur je motivatie met CV naar:
a.vanduyvenvoorde@pi-scholen.nl (o.v.v. leerkracht Beter pASSend klas)

