School voor SO “De Duinpieper”
Stakman Bossestraat 81
2203 GH Noordwijk ZH
071-3621661
www.duinpieper.nl

School voor VSO “Het Duin”
Stakman Bossestraat 79
2203 GH Noordwijk ZH
071-3614150
www.vsohetduin.nl

De Duinpieper is een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk
lerende kinderen in de leeftijd 4 - 12 jaar.
Het Duin is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende
kinderen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar.
De scholen maken deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.
De Duinpieper en Het Duin zijn per direct op zoek naar:
Enthousiaste vakleerkracht gymnastiek (WTF 0,6)
Taakomvang:
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor vervanging van de huidige vakleerkracht. De
vacature is op beide scholen en verdeeld over 4 dagen(ma-di-do-vrij)
Wat verwachten wij van de leerkracht:
● in het bezit te zijn van lesbevoegdheid voor vakleerkracht bewegingsonderwijs in het
primair onderwijs.
● affiniteit met (jonge) leerlingen met een verstandelijke beperking en bijkomende
(gedrags) problematiek;
● zo mogelijk ervaring in het speciaal onderwijs
● een open, op communiceren gerichte houding;
● breed inzetbaar voor alle groepen
● een flexibele instelling en een creatieve manier van denken;
● het een uitdaging vinden te werken met kinderen met ernstige
gedragsproblemen en daar niet voor terugschrikken;
● kunnen relativeren en in het bezit zijn van een gezonde dosis humor,
incasseringsvermogen en inlevingsvermogen;
Wij bieden:
● een enthousiast en betrokken team.
● een school vol boeiende leerlingen;
● afwisselend werk.
Salaris en dienstverband:
Aanstelling zo spoedig mogelijk. WTF en dagen zijn bespreekbaar en LIO ook mogelijk.
Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring en is conform de CAO PO.
Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij Ria de Brabander,
teamleider, Tel: 071-3621661.
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van curriculum vitae kunt u
richten aan: De Duinpieper, t.a.v. mevr. R. de Brabander, Stakman Bossestraat 81,
2203 GH Noordwijk. Of per e-mail: ria.debrabander@duinpieper.nl

