Docent Wiskunde (2de of 1ste graads bevoegdheid)

’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, Beekdal in
Amersfoort 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 bijzondereen/of ingewikkelde zorgvraag een
belangrijke partner in het kader van
een driemilieus behandelvoorziening.
Onze scholen zijn vooral speciaal
omdat er veel aandacht wordt besteed
aan de voorwaarden, die nodig zijn om
te komen tot leren en werken. We
bieden programma’s aan voor leren en
voor gedrag, met als doel de
onderwijsmogelijkheden te realiseren,
die passend zijn bij de eigen hulpvraag
van de leerling. Als school werken we
dan ook nauw samen met de ouders,
de hulpverleners en andere
betrokkenen.
Voor meer informatie over onze
scholen verwijzen wij u naar onze
website:
www.shlonderwijs.nl

(minimaal 0,4 FTE met uitzicht op vast)
Wie zijn wij:
Het Rietschans College (RC) is een school voor voortgezet speciaal onderwijs
(VSO). Onze school is een kleine school met ongeveer 125 leerlingen. Het RC
heeft een onder - en bovenbouw. Wij hebben didactisch aanbod op het niveau van
VMBO en HAVO. Examinering vindt plaats op onze eigen locatie. Wij hebben hierin
een actieve samenwerking met het reguliere VO. Wij werken actief samen met
verschillende hulpverleningsinstanties zoals de georganiseerde jeugdzorg en GGZ
voorzieningen. Ook zijn er goede contacten binnen het samenwerkingsverband.
Leerlingen die binnen de zorgklas geplaatst worden komen zowel van binnen het
RC als van andere scholen. Deze leerlingen hebben vanwege hun complexe
problematiek onvoldoende aan de basisondersteuning. Ze zijn dermate kwetsbaar
en snel uit balans dat ze zijn aangewezen op een intensieve individuele
onderwijsondersteuning. Binnen de zorgklas staat de individuele onderwijs/zorgbehoefte van de leerling dan ook centraal.
Verkorte functie-inhoud:
De docent verzorgt de lessen wiskunde A & B in Havo 4 en Havo 5 op de
bovenbouw. Tot het takenpakket hoort het meehelpen binnen het mentoraat van
een van de klassen, het verzorgen van onderwijsrapportage, het onderhouden van
contacten met ouders en/of verzorgers indien nodig, meehelpen en meedenken in
de verdere ontwikkeling van onze school.
Wij vragen:
-

Een docent met een eerste of tweedegraads bevoegdheid.
Een docent die affiniteit heeft met de doelgroep.
Een docent die een actieve houding heeft en indien nodig kan
meedenken en uitvoeren van onderwijs op maat.
Een docent die zich flexibel kan opstellen.
Een docent die gezien de psychopathologie van onze leerlingen in staat
is de relatie te onderhouden.

Wij bieden:
Wij bieden een organisatie waarin ruimte is voor de eigen ontwikkeling door middel
van eigen inbreng en scholing. Een klein en gezellig team van enthousiaste
medewerkers waar je op terug kan vallen als dit nodig mocht zijn. Salaris is volgens
inschaling CAO-onderwijs en tevens bieden wij goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren:
Uw motivatie en Curriculum Vitae ontvangen we graag z.s.m.
Per mail: ebraams@shlonderwijs.nl

