Heb jij hart voor leerlingen die nét dat beetje extra nodig hebben? De Taalbrug VSO zoekt per direct een:

Leraar Voortgezet Speciaal Onderwijs
(fulltime)

Als leerkracht op onze school kun je echt een verschil maken. Door de juiste ondersteuning te bieden op het gebied
van taal en communicatie, help je onze leerlingen het beste in zichzelf naar boven te halen.
Wie zijn wij?
De Taalbrug VSO verzorgt specialistisch onderwijs voor jongeren van 12 tot 20 jaar met een auditieve of
communicatieve beperking (cluster 2). Het gaat hierbij om slechthorende/dove leerlingen, leerlingen met een
Taalontwikkelingsstoornis (TOS) of leerlingen met een stoornis in het Autisme Spectrum die specifiek leidt tot
problemen in de communicatie.
Omdat het horen, spreken en begrijpen van taal voor onze leerlingen niet vanzelfsprekend is, hebben zij extra
ondersteuning nodig op het gebied van taal en communicatie. Onze school biedt kleinschalig onderwijs binnen een
veilig klimaat dat is afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van iedere leerling.
Wie ben jij?
✓ Je hebt een PABO-diploma;
✓ Je bent bereid tot scholing om je te verdiepen in ons type onderwijs;
✓ Je bent communicatief sterk;
✓ Je hebt een sterk invoelingsvermogen en beschikt over goede sociale vaardigheden;
✓ Je kunt goed samenwerken met collega’s binnen een multidisciplinair team;
✓ Je wilt graag werken binnen het concept van de Taalbrug;
✓ Je staat open voor samenwerking met en ondersteuning vanuit andere disciplines.
Wat bieden wij?
✓ Samenwerken binnen een bevlogen, deskundig en enthousiast team waarin ieders bijdrage gewaardeerd
wordt;
✓ Volop interne scholingsmogelijkheden en ruimte om te professionaliseren;
✓ Een fulltime functie;
✓ Een maximumsalaris in schaal LB, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO PO;
✓ Bij gebleken geschiktheid na drie maanden een vast dienstverband.

Meer informatie
Meer weten? Neem contact op met Wil Stravens, telefoon 040-2902345. Of kijk op www.taalbrug.nl.
Solliciteren
Mail jouw cv met motivatie zo snel mogelijk naar: administratie@taalbrug.nl

