Vacature

Leerkracht (wtf 0,4 – 1,0)
Mytylschool Prins Johan Friso
Datum publicatie:
Sluitingsdatum:
Vacaturenummer:

16 september 2022
29 september 2022
22.269

De Mytylschool Prins Johan Friso is een openbare school; er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst,
levensovertuiging of wat voor ander kenmerk. Iedereen die binnen onze onderwijssetting past, is welkom. We
bieden onderwijs aan leerlingen waarbij de fysieke beperking voorliggend is, óf waarbij sprake is van een
meervoudige beperking. Daarmee vallen we binnen het cluster 3-onderwijs. Alle kinderen hebben een
toelaatbaarheidsverklaring nodig voordat zij op school geplaatst te kunnen worden. Af en toe bieden wij ook een
onderwijsplek aan leerlingen die om een andere reden verminderd belastbaar zijn.
Ons aanbod
Op dit moment bezoeken ruim 195 leerlingen de Mytylschool. We zorgen er voor dat onze leerlingen een
geïntegreerd aanbod krijgen, dat hen optimaal voorbereidt op een volwaardige plek in de maatschappij. Dit
aanbod kent onderwijsdoelen passend in de ontwikkeling van de leerling. Door de nauwe samenwerking met
UMCG Beatrixoord, zijn we in de regio hét expertisecentrum voor onderwijs, revalidatie, motoriek en zorg op maat
voor leerlingen met functiebeperkingen en stoornissen in het motorisch functioneren.
Functie
Met ingang van 1 november zijn wij op zoek naar een enthousiaste leerkracht voor onze middenbouw groep op
de Tyltyl afdeling. Hier zitten leerlingen met een meervoudige beperking (leerroute 2,3 en 4). Binnen deze groep
zitten o.a. niet of nauwelijks sprekende leerlingen. Je wordt binnen je taak ondersteund door een
klassenassistent en er een samenwerking met therapeuten van de kinderrevalidatie. Het is een vacature van
2 dagen (bij voorkeur op maandag en dinsdag) en betreft een tijdelijke aanstelling tot ongeveer de meivakantie.
Medio januari, begin februari ontstaat een vacature wegens zwangerschapsverlof in de bovenbouwgroep van de
Tyltyl afdeling. Dit betreft een vacature voor 3 dagen (bij voorkeur op woensdag, donderdag en vrijdag) tot aan de
zomervakantie.
De mogelijkheid bestaat om deze twee vacatures te combineren.
Functie-eisen
Wij zoeken een collega die:
bij voorkeur ervaring heeft met het werken met leerlingen met een meervoudige beperking;
enthousiast wordt van het ontwerpen van lessen voor de doelgroep;
kan samenwerken binnen het klassenteam;
een pré is het hebben van kennis rondom Parnassys;
communicatief sterk.
Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal LC van de geldende CAO PO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal
€ 5.329,- bij een volledige aanstelling.
Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van
meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook
zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.
Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan
ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend
aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden.

Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website. In
het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert.
Informatie
Informatie over de scholen vind je op de website:
Mytylschool Prins Johan Friso en Springplank: www.pjfharen.openbaaronderwijsgroningen.nl
Meer informatie over de functie is in te winnen bij Annemieke Seldenrijk, adjunct-directeur, via
a.seldenrijk@o2g2.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

