Wij geloven in

Stichting VCO Harderwijk-Hierden
biedt een prachtkans
aan een ambitieuze leerkracht
die het team van “Op Koers”
wil versterken.

goed onderwijs
voor uw kind

LEERKRACHT M/V
Werktijdfactor: 0,6 – 1,0

Op Koers is gehuisvest in SBO De Springplank
(Kruithuis 2 Harderwijk).
Ontstaan als een gezamenlijk initiatief van de
Harderwijkse besturen. voor basisonderwijs,
het samenwerkingsverband Zeeluwe en de
gemeente Harderwijk, valt de strategische en
inhoudelijke ontwikkeling van Op Koers sinds
dit schooljaar onder de verantwoordelijkheid
van Zeeluwe.
In financiële en personele zin is Stichting VCO
penvoerder. Kandidaten solliciteren daarmee
in principe naar een VCO-aanstelling conform
het VCO-wervingsbeleid.
Het is echter eveneens bespreekbaar om in
dienst te treden bij één van de andere PObesturen in Harderwijk.
Detachering is ook een mogelijkheid.

(in ieder geval dinsdag, woensdag, donderdag)
Wij hopen op een topper die:












Inlichtingen bij:
Jantine van Heusden (coördinator/leerkracht)
Tel: 06 8315 2281
jantinevanheusden@stichtingvco.nl
of
Freek ten Klooster (bestuurder stichting VCO)
Tel: 0341- 431479
freektenklooster@stichtingvco.nl

Wij verwachten dat je:



In het bezit bent van een PABO-diploma;
Je helemaal wilt inzetten voor deze kinderen en de
doorontwikkeling van deze specialistische onderwijsvorm!
(Informatie is op aanvraag beschikbaar.)

Wij bieden je:

Schriftelijke reacties (inclusief CV):
Uiterlijk 23 april 2019 toesturen
reinaldameyners@stichtingvco.nl
(P&O stichting VCO).

In staat is tot het innovatief-specialistisch begeleiden en
onderwijzen van 10 tot 15 kinderen met een
hoogbegaafdheidsprofiel en een ‘dubbele bijzonderheid’;
Grote affiniteit heeft met deze specifieke doelgroep en
van harte bereid is om zich verder te verdiepen in de
uitdagingen van en voor deze kinderen;
Geniet van het samen werken en leren met de collega’s
wat noodzakelijk is voor de optimalisering van de
onderwijskundige en onderzoekende processen;
Kan dealen met de onvoorspelbaarheid en uitdagingen
van iedere dag, stressbestendig is en over een
wilskrachtige pioniersgeest beschikt;
Ouders en school als onlosmakelijke schakels ziet om
samen de kinderen nieuw perspectief te kunnen bieden;
Wil bijdragen aan de opbouw van meer expertise bij de
scholen in onze regio.
In ieder geval beschikbaar is per volgend schooljaar, maar
‘hoe eerder hoe liever’!

aan

De (eerste) gespreksronde vindt in principe
plaats op woensdagmiddag 8 mei 2019.






Een salaris conform CAO-PO;
Een plek in een dynamisch en multidisciplinair team;
Ruime mogelijkheden tot verdere professionalisering;
Een enorm boeiende uitdaging!

