Wij zoeken voor onze ‘Jonge Kind Groep’
Een enthousiaste en bekwame leerkracht
Omvang van 1 fte per 1 januari 2023
Een enthousiaste en bekwame onderwijsassistent
Omvang van 0,5 fte per 1 januari 2023
Context
We willen zo spoedig mogelijk van start met wat we noemen een jonge kind groep. Deze groep is
bedoeld voor met name kinderen van 4 t/m 6 jaar die komen van een vorm van voorschoolse
opvang, maar nog onvoldoende zijn toegerust om in te stromen in regulier onderwijs. Veelal worden
deze kinderen direct doorverwezen naar het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs, terwijl
met extra begeleiding of ondersteuning dit niet nodig zou hoeven zijn.
Deze groep is ook bedoeld voor jonge kinderen die al zijn gestart in groep 1-2 van de basisschool
maar waarbij het op de huidige school (nog) niet lukt en waarvan we denken met een intensievere en
tijdelijke vorm van begeleiding dit straks wel lukt.
De groep is verbonden aan een reguliere basisschool, maar wel met specifieke voorzieningen en een
duidelijke doelstelling: leerlingen in een relatief korte periode, variërend van een half jaar tot
maximaal anderhalf jaar, zó toerusten dat ze kunnen doorstromen naar een reguliere
basisschoolgroep. We hebben het dan dus niet over een gewone kleutergroep, maar over een groep
van maximaal 15 leerlingen. Bij een volledige bezetting wordt deze groep begeleid door een volledig
bevoegde en daartoe ook bekwame leerkracht en een parttime onderwijsassistent. Op deze manier
geven we meer kinderen de kans binnen het regulier onderwijs.

Montessorischool Dukenburg
De jonge kind groep is verbonden aan Montessorischool Dukenburg. Als montessorischool hebben
wij een bewuste keuze gemaakt voor een bepaalde visie op de
ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben ieder hun eigen talenten,
aanleg, belangstelling en tempo. Het montessorionderwijs werkt vanuit
het basisbeginsel: “leer mij het zelf te doen”.
Net als andere basisscholen werken wij volgens het curriculum van het primair
onderwijs. We werken aan dezelfde kerndoelen en vakken. We vinden goede kwaliteit
van onderwijs belangrijk en werken als team jaarlijks aan het verbeteren van ons
onderwijs. We geven groepsinstructies maar ook instructie op individueel niveau. We
werken vanuit methodes en leerlijnen waarbij leerstof en vaardigheden worden
verdiept door het werken met uitdagende montessori materialen.
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Wat we vragen
We zijn op zoek naar enthousiaste leerkracht en onderwijsassistent, die in onderlinge samenspraak
en samenwerking vorm gaan geven aan deze groep.
Een aantal zaken zijn vereist voor beide functies: een volledig afgerond vooropleiding tot leerkracht
(Pabo) en voor de onderwijsassistent (MBO niveau 4). Werkervaring met onderwijs aan jonge
kinderen is tevens een vereiste. Aanvullende scholing strekt ten minste tot aanbeveling. Affiniteit en
ervaring met jonge leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften horen hier ook bij. Het is een
nieuwe groep en een nieuwe samenwerking, we zoeken dan ook mensen die hier de uitdaging in zien
om dit met ons te gaan vormgeven.

Inbedding in de school waar de groep gesitueerd wordt is een permanent aandachtspunt. En ook
vanuit het SWV, platform Nijmegen wordt deze groep intensief ondersteund, ook waar het gaat om
de vormgeving van een specifieke aanpak van deze groep leerlingen. Het is geen startersbaan;
contactueel wordt er veel van je gevraagd, er zal veelvuldig overleg zijn met ouders en met diverse
instanties die betrokken zijn of worden bij de ontwikkeling van de betreffende leerlingen.

Procedure
Enthousiast? Stuur dan z.s.m. maar uiterlijk 22 november je motivatie en cv naar
s.schuit@stromenland.nl
De gesprekken worden gehouden op 28 november na 16.00 uur.
Heb je vragen over de vacature, neem ook dan gerust contact met op.
Voor vragen over de jonge kind groep:
Djamila Samusamu (SWV Stromenland passend onderwijs, platformcoördinator Nijmegen).
Per mail d.samusamu@stromenland.nl of telefoon (06 23125052).
Voor vragen over Montessorischool Dukenburg:
Lotje Saalmink-Muskens (Directeur Montessorischool Dukenburg)
Per mail directie.montessori-dukenburg@conexus.nu of telefoon 06-34382016.

Ken je iemand die er wellicht belangstelling voor heeft, laat die het hem of haar dan zeker weten!
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