Punt Speciaal is van ons allemaal!
Ben jij die onderwijsprofessional die geïnteresseerd is in werken binnen
het speciaal onderwijs dan hebben wij iets voor jou!
Vacature leraar (wtf 0,4-1,0) SO Talita Koemi

Onderwijsgroep Punt Speciaal
bestaat uit de scholen:
Talita Koemi Nijmegen,
De Kom Druten,
Brede zorgschool de Cambier
Tiel,
SO-VSO Mikado Gennep,
Werkenrode School Groesbeek
en
St. Maartenschool Ubbergen.
Samen verzorgen zij het
speciaal onderwijs voor circa
1200 leerlingen.
Binnen Onderwijsgroep Punt
Speciaal coördineert Partner
Passend Onderwijs de
specifieke ondersteuning van
leerlingen in het reguliere
onderwijs.
Het bestuursbureau is gevestigd
in Malden.
Meer informatie kunt u vinden
op onze website:
www.puntspeciaal.nl

Wie zijn wij?
De SO afdeling van Talita Koemi richt zich op speciaal onderwijs voor zeer
moeilijk lerende kinderen.
Onze school staat midden in de maatschappij: in het hart van Nijmegen
en is kleinschalig opgezet. Mede hierdoor is er een veilige en
gemoedelijke sfeer binnen de school. Het schoolteam en de leerlingen
kennen elkaar allemaal. Het team werkt samen aan een goed
pedagogisch klimaat als basis voor een optimale ontwikkeling. Met als
doel onze leerlingen voor te bereiden om zo zelfstandig mogelijk deel te
nemen aan onze maatschappij. Wij hebben een zeer betrokken en
gemotiveerd team en we weten elkaar makkelijk te vinden.
De ervaring leert dat ‘nieuwe’ medewerkers zich welkom voelen en
opgenomen worden binnen het team.
Als leraar op de Talita Koemi:
· Ben je onderdeel van een gedreven, enthousiast team
· Krijg je boeiende en uitdagende leerlingen in de groep
· Werk je in een onder- of bovenbouw klas met leerroute 2/3
· Is er ruimte om jezelf verder te ontwikkelen
· Draag je bij aan het vormgeven van het onderwijs voor leerroute 2/3
Dit neem je mee:
· Je hebt een afgeronde PABO opleiding, bij voorkeur aangevuld met een
master EN (in opleiding is bespreekbaar)
· Je hebt affiniteit met onze doelgroep
· Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring met onze doelgroep
· Je bent iemand die goed kan samenwerken
· Je werkt gestructureerd en bent in staat om te differentiëren
· Je bent communicatief vaardig
· Je bent iemand die structuur en voorspelbaarheid kan bieden aan onze
leerlingen
Interesse?
Herken je jezelf in deze uitdagende mooie baan, dan nodigen we je van
harte uit om nader kennis te maken. Stuur je sollicitatiebrief en CV
uiterlijk 10 januari 2022 te sturen aan Anneke Janssens,
a.janssens@puntspeciaal.nl.
Heb je vragen of wil je graag meer informatie neem dan contact op met
Mijke Appelhof, locatieleider (06 45602230).

