Vacature leerkracht Margaretha Hardenbergschool (VSO)
Scholengroep OPRON staat voor goed openbaar onderwijs in de gemeenten Midden-Groningen, Stadskanaal
en Veendam. Binnen onze scholen stellen wij kinderen in staat hun eigen talenten en persoonlijkheid te
ontdekken en te benutten. Elke leerling telt mee, ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging. Wij
respecteren elkaar, zijn in contact met ouders en participeren in onze samenleving. Wij waarderen onze
medewerkers die iedere dag weer de verantwoordelijkheid nemen het beste uit leerlingen, collega’s en
zichzelf te halen.

Algemene informatie
Per direct is de Margaretha Hardenbergschool VSO te
Veendam opzoek naar een gedreven leerkracht.
De vacature is op basis van ziektevervanging tot
(vermoedelijk) de zomervakantie voor 4 dagen (0,8
wtf) in de week.
De school biedt speciaal onderwijs aan zeer moeilijk
lerende leerlingen van 12 tot 18 jaar.
Onze school besteedt veel aandacht aan aanleren van
praktische vaardigheden / competenties, stimuleert
het vergroten van zelfstandigheid en weerbaarheid bij
de leerlingen.
Je werkt in een collegiaal team met leerkrachten,
onderwijsassistentes en ander ondersteunend
personeel.
Jouw profiel










Een (relevante) onderwijsbevoegdheid (pabo);
Beschikt over ruime ervaring, kennis en inzicht
t.a.v. leerlingen met een verstandelijke beperking
en sociaal-emotionele problemen;
Ziet het als een uitdaging om te werken met deze
doelgroep leerlingen;
Weet een goed pedagogisch klimaat te creëren, kan
leerlingen motiveren en begeleiding bieden bij
sociaal-emotionele of gedragsproblemen;
kan open communiceren en heeft het vermogen om
ervaring en deskundigheid te delen met collega’s;
is stressbestendig, kan conflicten hanteren en is
consequent in aanpak.

Wat biedt OPRON jou?










Een tijdelijke aanstelling op
basis van ziektevervanging
van 0,8 fte (32 uur);
Een zelfstandige en veelzijdige
functie bij een organisatie die
volop in ontwikkeling is;
Een scholengroep met een
duidelijke identiteit en
richting;
OPRON Academie, een digitaal
platform waar medewerkers
cursussen kunnen doen;
Een salaris conform CAO
Primair Onderwijs.

Voor vragen over deze vacature
kun je contact opnemen met Jenne
Olijve, directeur van Margaretha
Hardenbergschool VSO:
06-13240750
Solliciteren kan via:
HRteam@opron.nl
0598 - 416132
www.opron.nl

