SO de Eenhoorn
maakt deel uit van
de Stichting Trigoon
in Hoorn. Dit is het
bevoegd gezag van
de:
• Scholen voor
speciaal
basisonderwijs
de Piramide, de
Wissel en ‘t Palet
• School voor
speciaal
onderwijs de
Eenhoorn
• School voor
voortgezet
speciaal
onderwijs de
Stormvogel
• Praktijkscholen
Hoorn en Stede
Broec
en zij heeft in
ontwikkeling een
Integraal Kind en
Expertise Centrum.

SO de Eenhoorn in Hoorn (NH) zoekt een

Leerkracht

(WTF 1,0)

Het betreft een vacature voor de WTF van 1,0 voor de periode van
april 2019 tot april 2020, met uitzicht op een verlenging tot 1
augustus 2020.
Tot de zomervakantie 2019 heb je de verantwoording voor een
bovenbouwgroep, 10-12 jarigen. Voor het schooljaar 2019-2020 is
de inzet nog nader te bepalen.
Wat verwachten wij van de sollicitanten:
- Je bent bevoegd om les te geven en je hebt bij voorkeur ervaring
met onze doelgroep.
- Naast een heldere motivatie en een positieve instelling beschik je
over doorzettingsvermogen, flexibiliteit en een professionele
beroepshouding.
- Je bent open in je communicatie, je kunt grenzen stellen en je
hebt een positieve uitstraling.
- Je bent in staat om samen te werken met je collega’s binnen een
domein, waarin groep doorbrekend wordt gewerkt.
- Verder heb je naast het lesgeven ook belangstelling voor de
persoonlijke ontwikkeling en de achtergrond van onze leerlingen.
- Mede daardoor sta je open voor de samenwerking met andere
disciplines (jeugdzorg en naschoolse opvang in de school.)
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Primair Onderwijs
(functiegroep L 11).
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij mevr. Nicolette Schipper,
waarnemend directeur de Eenhoorn (ma/di. en do/vrij.)
Tel: 0229-548570 / 548579
Je sollicitatiebrief voorzien van je CV graag vòòr maandag 25
februari a.s. per email sturen naar personeelszaken@trigoon.wf
Gesprekken worden gevoerd op maandag 4 maart vanaf 15.30 uur.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

