PI-school De Pionier, school voor speciaal onderwijs in Duivendrecht, zoekt per 1 augustus a.s. een:

vakleerkracht bewegingsonderwijs │ wtf 0,6 - 0,8

De Pionier is een van de vijf PI-scholen die verbonden zijn aan Levvel, specialisten voor jeugd en gezin.
Onze school geeft onderwijs aan kinderen die door leer- of gedragsproblemen moeite hebben met
functioneren op de basisschool en/of in de thuissituatie.
Je maakt bij De Pionier deel uit van een enthousiast, hecht team waar onderwijs, behandeling en
jeugdhulp hand in hand gaan. Samen zorgen we ervoor dat onze school de plek is waar kinderen weer
plezier hebben, succes ervaren en zich kunnen ontwikkelen.

Ben jij die allround vakleerkracht bewegingsonderwijs met een relevante opleiding
en een warm hart voor onze doelgroep?
Kom met ons praten!
Post-HBO MRT (motorische remedial teaching) is een pré.
Je gaat bewegingsonderwijs geven aan al onze klassen. Soms bestaat een groep uit maar een paar
kinderen. Er is dus veel ruimte voor individuele aandacht.

Jij:
· hebt een onderzoekende houding als het gaat om complex gedrag;
· hebt veerkracht en bent een teamspeler;
· bent duidelijk en je straalt rust en betrouwbaarheid uit;
· richt je primair op een veilig pedagogisch klimaat en groepsdynamiek;
· creëert vanuit bovenstaande een sfeer waarbinnen leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen;
· hebt energie voor tien!

Wij bieden je:
· een uitdagende multidisciplinaire onderwijsomgeving;
· intensieve samenwerking met verschillende deskundigen, zodat je samen tot een succesvolle aanpak
komt voor elke leerling;
· collega’s die je ondersteunen en met je meedenken;
· interne scholing gericht op de basismethodieken competentiegericht werken en geweldloos verzet;
· salaris conform CAO-PO schaal L11/LC.

Laat je inspireren door de persoonlijke verhalen en ervaringen van onze medewerkers op de
‘Werken bij de PI-scholen’-pagina op de website van de PI-scholen:
https://pi-scholen.nl/werken-bij-de-pi-scholen/

Voor meer informatie:
Chiquita Relyveld, directeur - 06 83 63 45 95
Stuur je motivatie en CV naar:
c.relyveld@pi-scholen.nl

