Wij geloven in
goed onderwijs
voor uw kind
Stichting VCO Harderwijk-Hierden stelt
zich ten doel om christelijk onderwijs te
verzorgen in Harderwijk en Hierden.
De 12 scholen bieden kwalitatief goed
onderwijs, in een rijke leeromgeving aan
bijna 2800 leerlingen.
Van onze medewerkers verwachten wij
dat zij hun christelijk geloof actief beleven
en dat zij in staat zijn om de
geloofsopvoeding binnen de
dagelijkse onderwijspraktijk te laten
aansluiten bij de diversiteit en
achtergronden van onze leerlingen.

Basisschool Leonardo Harderwijk zoekt:

Pedagogisch onderlegde collega
We staan open voor twee parttimers, variabel tot wtf 1,0.
Ben jij:
Pedagogisch onderlegd en heb jij werkervaring als bijvoorbeeld
therapeut, leerkrachtondersteuner, leerkracht, pedagoog of herken je
je op een andere manier in onderstaand profiel? Dan komen we graag
met je in contact.
Profiel:
•

•

•
•
•
•
•

Sensitiviteit voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
en/of die baat hebben bij extra ondersteuning op psychisch,
sociaal of gedragsmatig vlak.
Krijgt energie van het werken met kinderen met een
bijzondere onderwijsbehoefte en is in staat om te denken in
mogelijkheden.
Werkt graag in teamverband.
Brengt en deelt expertise.
Affiniteit met hoogbegaafde leerlingen.
Salaris afhankelijk van opleidingsniveau en ervaring, conform
CAO PO.
Achtergrond en opleiding mag verschillen: HBO werk- en/of
denkniveau.

Wat ga je doen?
•

Leonardo Harderwijk
Op het Leonardo-onderwijs te
Harderwijk is er ruimte en aandacht voor
de specifieke behoeften van het
hoogbegaafde kind. Door de basisstof
compact aan te bieden, ontstaat er tijd
voor uitdagingen die de ambitie van het
kind prikkelen.
Bewust werken aan een mindset die
groei en ontwikkeling stimuleert, is
daarbij een belangrijk onderdeel.
Solliciteer en ontdek in een
sollicitatiegesprek of jij past bij ons en
of wij passen bij jou!

•
•
•

Je biedt individuele begeleiding aan (zorg)leerlingen. Daarbij
denk je in mogelijkheden en ben je gericht op het uitbreiden
van vaardigheden waarmee de leerlingen in toenemende
mate kunnen deelnemen aan het groepsonderwijs.
Je denkt op een constructieve wijze mee over het pedagogisch
klimaat en het pedagogische beleid van de school.
Je ondersteunt de leerkracht(en) op pedagogisch en didactisch
vlak, zodat zij zich kunnen focussen op de grote lijnen.
Je bent betrokken bij het opstellen en evalueren van
ontwikkelingsplannen van leerlingen.

Inlichtingen:
Informatie over de vacature: Elvin Willemsen (directeur)
0341-416645, of kijk op www.leonardoharderwijk.nl
Schriftelijke reacties:
Voor 11 december 2021 naar Stichting VCO,
Postbus 188, 3840 AD Harderwijk of via e-mail naar
reinaldameyners@stichtingvco.nl (HR-adviseur)

