Openbaar onderwijs voor ieder kind
Stichting Primo is de overkoepelende onderwijsorganisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs in Schiedam. Op onze scholen zijn alle kinderen
welkom, ongeacht hun onderwijsniveau of sociale, religieuze of culturele achtergrond. Wij geloven dat het juist deze afspiegeling van de samenleving is
waardoor uw kind zich op de breedste manier kan ontwikkelen. Met 10 scholen verspreid over heel Schiedam, waaronder een Montessorischool,
Daltonschool en een school voor speciaal basisonderwijs, bieden wij een zeer divers aanbod. Ouders en kinderen vinden bij ons altijd een plek waar zij
zich thuis voelen.

SBO de POLDERVAART heeft een vacature:
GROEPSLEERKRACHT 1.0 fte/0.6 fte
SBO De Poldervaart is een school voor openbaar speciaal basisonderwijs. De Poldervaart wordt bezocht door kinderen van vier tot maximaal veertien jaar
uit het samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Toelating op onze school kan uitsluitend met een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven door het OT van de verwijzende school verbonden aan deze of een andere regio. De doelgroep van de
Poldervaart is zeer divers: lichtverstandelijk gehandicapten, maar ook leerlingen met een normale tot hoge intelligentie. Een groepsleerkracht begint op de
Poldervaart vaak met een klas van zo’n 12 leerlingen. In de loop van het jaar stromen er nieuwe leerlingen in die op het reguliere onderwijs niet verder
kunnen. Een leerkracht heeft in de midden- en bovenbouw een groep van maximaal 15 leerlingen.

Jij:




Bent een leerkracht die in staat is om met de grote verschillen tussen leerlingen om te gaan.
Een open houding heeft naar elke leerling waarin elke dag een nieuw begin is

Wij:



Het team van de Poldervaart ontvangt elke collega met open armen. Je maakt deel uit van een groep die samen de schouders zet onder taak om
onze leerlingen een zo goed mogelijk begin te geven om in de huidige complexe samenleving overeind te blijven.



We werken met een continurooster van 8:30 tot 14:00 uur. Dit biedt de ruimte om na 14:00 uur de voorbereiding te doen om de volgende dag
weer goed te starten.

Meer weten over deze kans? : www.poldervaartschiedam.nl
Solliciteren kan tot 13 Mei a.s. mail je motivatie en cv naar: g.vanderschoor@primoschiedam.nl
(Gyselle van Schoor, directeur SBO de Poldervaart,  010 4701188 )

