’s Heeren Loo Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
zoekt voor VSO De Lasenberg in Soest een:

Vakdocent
Uiterlijke Verzorging &
Huishoudelijke dienstverlening

Waar bijzonder gewoon is!
’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 in Ermelo, het Beekdal
VSO in Amersfoort, De Lasenberg in
Soest en het Rietschans College in
Harderwijk.
De scholen bieden passend onderwijs
dat aansluit bij de vraag en behoefte
van de individuele leerling. Dit zijn
jongeren met een bijzondere- en/of
ingewikkelde zorgvraag.
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.

Voor meer informatie over onze
scholen verwijzen wij naar onze
website:
http://www.shlonderwijs.nl/#26
Voor meer informatie over deze
vacature neem telefonisch contact op
met de heer Rob de Bruijn:
088-040 7200

Het onderwijs op VSO de Lasenberg bestaat uit theorievakken en
praktijkgericht leren. Voor het nieuw in te richten vak Uiterlijke
Verzorging en Huishoudelijke dienstverlening zoeken wij een
praktijkdocent. Je bent (mede-) verantwoordelijk voor de
samenstelling en organisatie van dit nieuwe praktijkgebied op onze
school. Je ondersteunt leerlingen in hun leerproces en bij het
bereiken van hun leerdoelen op deze vakgebieden zodat zij in hun
privéleven en in een toekomstige baan hier profijt van hebben.
Je brengt mee:







Een PABO diploma of tweede graadsbevoegdheid voor dit
vak
Een aantal jaren werkervaring binnen de zorgsector of
(speciaal) onderwijs
Creativiteit en denken in mogelijkheden
Heldere en relatiegerichte communicatie
Een ondernemende en positieve houding
Zelfreflectie en relativeringsvermogen

Wij bieden:






Een uitdagende en betekenisvolle functie
Boeiende leerlingen in kleine klassen (max 8)
Ruimte voor jouw eigen ontwikkeling
Een gedegen begeleidings- en scholingsprogramma
Een salaris in schaal L11 (CAO-PO)

Solliciteren is mogelijk door een uitgebreide motivatiebrief met CV
te mailen voor 12 mei naar: lasenberg@shlonderwijs.nl
Kennismakingsgesprekken zijn gepland op donderdag 18 mei as.

