Beekdal VSO “Waar bijzonder gewoon is”
zoekt m.i.v. 1 augustus 2021 een:
Leerkracht Groenonderwijs (M/V) – (minimaal 0,6 FTE)

Wij zijn een school voor Voorgezet
Speciaal Onderwijs ZML. Anders
gezegd, wij helpen onze leerlingen
graag (extra) met leren, ook al is
leren soms moeilijk. Wij helpen met
leren leren, leren om goed met
elkaar om te gaan en leren om te
werken.
Onderwijs waar het kind in zijn
kunnen, denken en doen centraal
staat . Wij bereiden leerlingen voor
op een passende uitstroomplek. Dit
doen wij met hoge, maar realistische
verwachtingen en een passend
onderwijsaanbod.
Beekdal VSO is een school waar
leerlingen hun eigen plekje hebben
en waar oog is voor iedere leerling.
Op Beekdal VSO beschikken wij over
moderne onderwijsfaciliteiten
waaronder een kas van 500m2
Meer informatie over onze school
op; www.shlonderwijs.nl/beekdal
‘s Heeren Loo Onderwijs is onderdeel
van de Stichting ’s Heeren Loo
Zorggroep en bestaat uit de vier
scholen voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO)

Wij vragen:
• een leerkracht met PABO-bevoegdheid en/of relevante ‘groen’
opleiding (bv Aeres/ STOAS), of bereidheid om die te volgen;
• een leerkracht die affiniteit heeft met de doelgroep;
• een leerkracht die mentortaken uitvoert;
• een collega met aantoonbare affiniteit met- èn kennis van
plantenteelt, ervaring met moestuinen, en/of aanleg/ onderhoud
van tuinen;
• een initiatiefrijke leerkracht met een flexibele & actieve houding,
die van moeilijkheden mogelijkheden maakt;
• een teamspeler die graag meedenkt en meewerkt in het
uitvoeren van op maat gemaakte plannen;
• een leerkracht met een open attitude en een lerende houding.
Wij bieden:
• een hele leuke en uitdagende doelgroep
• een prachtige, nieuwe school (2019) en professionele kas
• veel ruimte voor eigen ontwikkeling door middel van eigen
inbreng, coaching en scholing;
• een energiek, enthousiast en deskundig team;
• salaris volgens inschaling CAO-onderwijs met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Het betreft een tijdelijk dienstverband, met inwerkperiode vanaf 1 augustus
2021, met uitzicht op een vaste aanstelling.
Sollicitaties dienen uiterlijk woensdag 14 april binnen te zijn, deze kunt u
mailen aan onze administratie: beekdal@shlonderwijs.nl, t.a.v. Dhr. A. Frie.
De sollicitatieprocedure bestaat uit 2 gespreksrondes, deze zullen plaatsvinden
in week 16 en 17.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

