’s Heeren Loo Onderwijs is
onderdeel van de Stichting
’s Heeren Loo Zorggroep en
bestaat uit de vier scholen voor
Voortgezet Speciaal Onderwijs
(VSO), te weten het Emaus
College, het Rietschans College
beiden in Ermelo, de Van
Voorthuysenschool in Leusden en
de Lasenberg in Soest. Binnen de
Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep
zijn de scholen voor Voortgezet
Speciaal Onderwijs een klein
maar toch belangrijk onderdeel
van het totale aanbod van de
Stichting. De scholen bieden
passend onderwijs dat aansluit bij
de vraag en behoefte van de
individuele leerling en maken ook
de inzet van een onderwijszorgarrangement mogelijk.
Daarnaast is het Voortgezet
Speciaal Onderwijs voor jongeren
met een bijzondere- en/of
ingewikkelde zorgvraag een
belangrijke partner in het kader
van een driemilieus
behandelvoorziening.
Voor meer informatie over onze
scholen verwijzen wij u naar onze
website:

Wij zoeken op korte termijn een

voor 0.8 tot 1,0 Wtf
Wij bieden:



Een boeiende baan in een nieuw te starten instroomklas waarin
leerlingen (12-18 jr) gedurende het schooljaar instromen vanuit
het PrO, VMBO of andere VSO scholen. Naast het geven van
onderwijs op verschillende niveaus dienen leerlingen ook in
kaart gebracht te worden voordat ze de overstap maken naar
één van de reguliere groepen binnen De Lasenberg.



Een team dat blijft bouwen aan expertise en kwaliteit van
onderwijs voor deze doelgroep



Een uitdagende en betekenisvolle functie, binnen een betrokken
team



Een professionele werkomgeving met een zorgteam
(psycholoog, maatschappelijk werk, intern begeleider,
docentenbegeleider)




Aanstelling in LB (cao PO)



Je bent pedagogisch en didactisch goed onderlegd en je kan
reflecteren op je handelen



Je bent gespecialiseerd in het omgaan met moeilijk
verstaanbaar gedrag.



Je hebt oog voor de succeservaringen die de leerlingen op doen
in de klas, of tijdens hun stage en benoemt die heel specifiek
naar ze, met het doel een positief zelfbeeld te creëren en te
versterken.



Je kan een veilige voorspelbare omgeving neerzetten als
voorwaarde om tot leren te komen. Structuur, heldere regels,
aangepaste instructie en overzichtelijkheid staan centraal in de
aanpak.



Je bent in het bezit van een lesbevoegdheid of kan deze binnen
2 jaar verkrijgen



Waardeer je ouders, en ben je in staat om met
ouders/verzorgers en externe contacten samenwerking op te
bouwen en te onderhouden?



Heb jij tact, humor en organisatietalent om bovenstaande te
realiseren?

Het betreft een project van 3 jaar met als doel structurele
inbedding in de organisatie. Wij bieden een projectaanstelling
van ten minste 1 jaar met de mogelijkheid van 3 jaar.
Ben jij dit?:

www.shlonderwijs.nl
Voor meer informatie over deze
vacature neem contact op met
dhr. R. de Bruijn (locatiedirecteur)
088 040 7200

:

Mentorleerkracht instroomklas (M/V)

Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren!
Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk dinsdag 25 september a.s.
Uitsluitend digitale sollicitaties worden in behandeling genomen.
Brief met motivatie en CV kunt u vóór 26 september a.s. mailen naar:

lasenberg@shlonderwijs.nl

