Stromenland zoekt per direct een enthousiaste ondersteuner passend
onderwijs die als leerkracht de leerlingen van onze tussenvoorziening
begeleidt.

Vacature Leerkracht Tussenvoorziening HB
Leerkracht, L11, werktijdfactor (+/- 1,0 fte = omvang is bespreekbaar) op
detacheringsbasis.
De Tussenvoorziening is een tijdelijke voorziening voor leerlingen die hoogbegaafd zijn en daarnaast
extra ondersteuning nodig hebben omdat het even niet lukt binnen een reguliere klas onderwijs te
volgen. De ondersteuning zal altijd bij elke leerling anders zijn omdat de ondersteuningsvragen
uiteen lopen. Op het vlak van sociale emotionele ontwikkeling of op het vlak van gedrag, het komt
allemaal samen op de TV. Het bieden van maatwerk staat dan ook voorop.
De Tussenvoorziening is een Stromenland breed voorziening binnen de extra ondersteuning en
gevestigd op een reguliere school Het Talent, in Lent. Op deze manier willen we zo veel mogelijk de
leerlingen die in een kleine setting van de TV zitten laten werken aan bepaalde vaardigheden om het
schoolproces weer opgang te krijgen. Aansluiten bij het HB onderwijs van Unit Wit op het Talent
hoort hier ook bij. De plaats is altijd tijdelijk en er zal na een periode gekeken worden of dat de
leerling weer terug kan naar de school van herkomst of een andere school in de buurt waar de
leerling woont. In sommige situaties wordt er ook vastgesteld dat we een leerling beter kunnen
onderwijzen binnen een specialistische setting.

De belangrijkste taken voor een leerkracht werkzaam op de TV zijn:
- het analyseren van de situatie rond de leerling en daarop continu inspelen en afstemmen
- maatwerk kunnen bieden op elk vak en vlak binnen de ondersteuningsbehoefte van de
leerling en de groep
- het voeren van intern overleg met Unit Wit en andere basisscholen
- gesprekken voeren met ouders en eventueel andere betrokken partijen

Wij verwachten van een leerkracht op de TV:
• een pedagogisch en didactisch sterke (HB kennis) achtergrond
• een generalistische kijk waar vanuit je ondersteuningsvragen kunnen
verhelderen en kan implementeren
• een open, goede en heldere communicatie naar ouders, scholen en collega’s
• een adequate manier feedback kunnen geven en ontvangen
• een onderwijsbevoegdheid aangevuld met een masteropleiding
• ervaring met het speciaal (basis) onderwijs heeft de voorkeur
• een positieve mindset op inclusief onderwijs, je ziet vanuit je basishouding
kansen hoe dit te realiseren
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Wij bieden:
• een setting waarin pionieren een belangrijke rol speelt, de tussenvoorziening gaat zich
verder ontwikkelen en daar mag je een actieve rol inspelen
• een fijne werkplek in een klein team waarin je nauw samenwerkt
• een tv waarin je kan meewerken om het HB onderwijs verder te ontwikkelen
• jouw kennis en expertise kan ook out-reachend ingezet worden op andere scholen

Informatie betreffende deze vacature kunt u krijgen bij Djamila Samusamu (platformcoördinator
Nijmegen), tel 06-23125052.
Algemene informatie kunt u vinden op de site van het samenwerkingsverband: www.stromenland.nl
Uw motivatiebrief met c.v. kunt u tot uiterlijk 13 oktober 2022 sturen naar s.schuit@stromenland.nl
De sollicitatiegesprekken vinden op 17 en 18 oktober plaats.
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