PI-school De Pionier, school voor speciaal onderwijs in Duivendrecht, zoekt per
25 oktober a.s. een:

betrokken groepsleerkracht │ wtf 0,6
andere uren zijn ook bespreekbaar

De Pionier is een van de vijf PI-scholen die verbonden zijn aan Levvel, specialisten voor
jeugd en gezin. Onze school biedt onderwijs aan kinderen die door een complexe leerof gedragsstoornis moeite hebben met functioneren op de basisschool en/of in de
thuissituatie. Een deel van onze leerlingen volgt een behandeltraject bij Levvel.
Je maakt bij De Pionier deel uit van een hecht team waar onderwijs, behandeling en
jeugdmaatschappelijk werk hand in hand gaan. De groepen zijn klein en er is veel
ruimte voor individuele aandacht.
Voor een van onze middenbouwklassen zoeken wij een betrokken leerkracht. Je groep
bestaat uit kinderen met problemen op het gebied van trauma, hechting en/of angst.
Soms is er sprake van externaliserende gedragsproblemen. Specifieke affiniteit met
deze problematieken en ervaring in het speciaal onderwijs is een pré.

Wil jij het verschil maken voor onze kwetsbare doelgroep?
Ben je in voor een boeiende werkplek waar geen dag hetzelfde is?
Kom met ons praten!

Je gaat samenwerken met een onderwijsassistent. Je werkdagen zijn in principe
woensdag, donderdag en vrijdag. Andere dagen zijn ook bespreekbaar.

Jij:
· hebt een onderzoekende houding en ziet complex gedrag als een uitdaging;
· bent veerkrachtig en bent een teamspeler;
· bent duidelijk en je straalt rust en betrouwbaarheid uit;
· richt je primair op een veilig pedagogisch klimaat en groepsdynamiek;
· creëert vanuit bovenstaande een sfeer waarbinnen leerlingen tot leren komen en zich verder

kunnen ontwikkelen.

Wij bieden je:
· een uitdagende multidisciplinaire onderwijsomgeving;
· intensieve samenwerking met verschillende deskundigen, zodat je samen tot een
succesvolle aanpak komt voor elke leerling;
· collega’s die je ondersteunen en met je meedenken;
· de mogelijkheid om je te ontwikkelen tot onderwijsspecialist;
· interne scholing gericht op de basismethodieken competentiegericht werken en
geweldloos verzet;
· salaris conform CAO-PO schaal L11.

Voor meer informatie:
Antoinette Schildkamp, interim directeur - 020 705 95 25 of 06 31 97 60 99
Stuur je motivatie en CV naar:
a.schildkamp@pi-scholen.nl

