“CSO De Zonnehoek” is een christelijke school voor Speciaal Onderwijs en
Voortgezet Speciaal Onderwijs aan zeer moeilijk lerenden.
Het bestuur van Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs te De
Zonnehoek maakt deel uit van de stichting voor Christelijk Speciaal
Onderwijs te Apeldoorn.

Per 10-01-2019 zijn er de volgende vacatures:


groepsleerkracht (m/v) VSO
voor de donderdag en de vrijdag in de onderbouw
Voor de functie geldt een wtf: 0,4



groepsleerkracht (m/v) VSO
voor de dinsdag of vrijdag in de onderbouw
Voor de functie geldt een wtf: 0,2

Een combinatie van beide functies is mogelijk.
Bij aanvang betreft het een dienstverband (L11) voor bepaalde tijd tot aan de
zomervakantie. Er is de mogelijkheid dat dit op termijn omgezet kan worden in een vast
dienstverband. De kandidaat (-aten) dient/-en in het bezit te zijn van een
onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs en het diploma Master SEN of de
bereidheid dit te behalen
Ervaring in en affiniteit met onze doelgroep is een pre. De vacature is op de VSO-locatie.
Aanstelling zo spoedig mogelijk. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring en
is conform CAO PO.

Benoemingsvoorwaarden:







in het bezit van een lesbevoegdheid voor groepsleerkracht in het primair onderwijs,
een flexibele instelling en creatieve manier van denken,
van kandidaten wordt verwacht dat zij breed inzetbaar zijn in alle
groepen
zo mogelijk ervaring in het speciaal onderwijs
bekendheid met autisme strekt tot aanbeveling

Voor deze functie geldt verder:
- een positief christelijke levensinstelling
- een grote mate van betrokkenheid bij het kind met een verstandelijke beperking
- flexibele houding en stressbestendig
Sollicitaties per e-mail uiterlijk 20 december aan:
De Zonnehoek, Citroenvlinder 77, 7323 RC Apeldoorn.
Tel.: 055-5340741
e-mail: info@ cso-dezonnehoek.nl
website : www.cso-dezonnehoek.nl
Gesprekken zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 9 januari ,na 13.00 uur.
Inlichtingen voor de functie bij de directeur,
Mevrouw A.M. Heijting
Tel: 055-5340741/055-5345525 of privé 06-53758828.

