Voor Dynamica XL - locatie Molenwerf
zijn wij zo spoedig mogelijk op zoek naar een
De Zaan Primair scholengroep
staat voor goed en gedegen
onderwijs. We hebben een
duidelijke visie waar wij,
samen met onze
medewerkers, naartoe willen.
De Zaan Primair
scholengroep wil het
onderwijs voor haar leerlingen
steeds beter maken. Dat doen
we bijvoorbeeld door
bovenschools nieuwe ideeën
en ervaringen uit te wisselen.
Dankzij onze eigen
opleidingen van de Zaan
Primair Academie motiveren
wij onze medewerkers om het
beste uit zichzelf te halen. Zo
werken we samen aan steeds
beter onderwijs in een fijne en
veilige omgeving.
Samenwerken doen we waar
dat nuttig is. Onze scholen zijn
stuk voor stuk uniek met een
eigen identiteit, profiel en
achtergrond. Daar zijn we
trots op.

Leerkracht Teacch Plus
Wtf: 0.4/0.6
Op Dynamica XL bereiden we alle leerlingen voor op een zo zelfstandig
mogelijke deelname aan de samenleving. Op onze afdeling speciaal
onderwijs is een vacature ontstaan in de Teacch Plus groep. Het bieden van
een veilig, voorspelbaar en gestructureerd klimaat is een cruciale voorwaarde
om tot leren te komen. De groep bestaat uit max. acht leerlingen met autisme
met een gemiddeld tot bovengemiddelde intelligentie en er is een fulltime
leerkrachtondersteuner gespecialiseerd in autisme aanwezig.
Visie van de school:
Wij zijn optimistisch en positief! Ondanks allerlei belemmeringen, sluiten we
aan bij wat het kind wel kan op een positieve en constructieve wijze! Op de
afdelingen van Dynamica XL wordt gewerkt met ‘positive behavior support’
(PBS). Met deze methodiek werken we op een stimulerende wijze aan het
aanleren van gewenst gedrag.
We geloven in wat we doen! Onze leerlingen verdienen elke keer weer
nieuwe kansen. ‘Kan niet’ bestaat niet. In onze grondhouding is verankerd dat
we voortdurend op zoek zijn naar nieuwe perspectieven.
Wij vragen:
 affiniteit met onze doelgroep;
 een didactisch en organisatorisch sterke leerkracht;
 kennis van kinderen met autisme;
 enthousiasme en doorzettingsvermogen;
 geduld en humor.
Tot de aanbeveling strekt:
 registratie in Registerleraar.nl;
 een voortgezette opleiding speciaal onderwijs.
Wij bieden:
 een prettige sfeer en een uitdagend takenpakket;
 samenwerking met zeer gemotiveerde collega’s;
 salarisschaal L11 conform CAO Primair Onderwijs.
Je kunt jouw motivatiebrief met CV o.v.v. vacaturenummer ZP 18-78 per email richten aan Stichting Zaan Primair. Ons mailadres: po@zaanprimair.nl.
Op de sites www.zaanprimair.nl en www.dynamicaxl.nl vind je meer
informatie over Zaan Primair en de school.
Voor meer informatie over de school en de functie, kan je terecht bij
Babs Schipper, directeur. Zij is bereikbaar op tel. nr.06-57784780.

