Openbaar Onderwijs Emmen is er voor alle kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar. Met voorscholen en passend
onderwijs geven wij ieder kind wat het nodig heeft. Dat doen we op 28 openbare basisscholen – met regulier,
Dalton-, BAS- en Montessorionderwijs –, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal
onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Onze scholen staan verspreid in de gemeente Emmen.

Voor Sbo De Catamaran zoeken wij een:

Groepsleerkracht
Over De Catamaran
De Catamaran is een school voor speciaal
basisonderwijs. Op SBO de Catamaran worden de
leerlingen zodanig begeleid dat ze zelf eigenaar worden
van hun leerproces. In eerste instantie richt de school
zich op het versterken van het zelfvertrouwen en de
leermotivatie van de kinderen. Dit kan, door zo
consequent mogelijk uit te gaan van wat de leerlingen
wel kunnen en niet van wat ze niet kunnen. En tevens
door te zorgen voor een omgeving die als veilig wordt
ervaren. De school is zo ingericht dat de ruimtes de
leerlingen uitdagen tot actief leren. SBO de Catamaran
werkt met studio’s en ateliers volgens de principes van
de Andere Basisschool. Didactisch worden de
uitgangspunten van PBS gehanteerd.
Wat ga je doen?

Je doet onderwijsinhoudelijke taken, behorende bij
het begeleiden van een SBO-groep;

Je kunt de leerlingen een structuurvolle en
uitdagende leeromgeving bieden;

Je bent in staat om een goede relatie met onze
leerlingen te kunnen opbouwen;

Je kunt een passende begeleiding bieden aan onze
SBO-leerlingen, hierbij als specifieke doelgroep de
midden- en bovenbouw leerlingen;

Je kunt een passende begeleiding bieden aan
leerlingen met een aparte leertaak en het
registreren van het ontwikkelings- en leerproces;

Je kunt de PBS-uitgangspunten toepassen.
Je krijgt in eerste instantie een aanstelling van 1 maart
tot en met 12 juli 2019.

(0,85 fte)

Wat verwachten we?
Als groepsleerkracht:

Je hebt een visie over passend onderwijs voor zowel
SBO als SO (cluster 1);

Je kunt de visie van de Andere Basisschool
beschrijven en onderschrijven;

Je kunt systematisch werken;

Je kunt goed organiseren;

Je kunt met de diverse geledingen binnen de school
goed samenwerken;

Je bent flexibel.
Wat bieden wij?
Deze functie is een L10-functie (max. € 3910,- bruto per
maand). Het gaat om een baan van 0,85 fte. Voor de
exacte functie-inhoud verwijzen wij naar het functieboek
Openbaar Onderwijs Emmen. Je kunt dit functieboek
opvragen via obo-pz@emmen.nl.
Meer weten of solliciteren?
Voor meer informatie kun je terecht bij dhr.
J. Boerema, locatiedirecteur van De Catamaran, via
06-42616819.
Wil je solliciteren? Stuur dan vóór 22 januari 2019 een
motivatiebrief met uitgebreid curriculum vitae naar
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen
via obo-pz@emmen.nl, onder vermelding van de
vacaturenaam. De sollicitatiegesprekken vinden plaats
in overleg. Bij gelijkheid van kandidaten gaat de interne
kandidaat voor.

www.oo-emmen.nl

