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!
Leraar VSO Brede Zorgschool De Cambier wtf 1,0

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
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?
Brede zorgschool de Cambier is een school voor Speciaal Onderwijs. De
school bestaat uit twee afdelingen, het SO voor leerlingen van 4 tot
ongeveer 12 jaar en het VSO voor leerlingen van 12 tot ongeveer 20 jaar.
Op school zitten momenteel ongeveer 170 leerlingen.
Wij bieden onderwijs aan een zeer diverse populatie leerlingen
functionerend in leerroute 1 (VSO met uitstroom naar belevingsgerichte
dagbesteding) t/m leerroute 4 (VSO met uitstroom naar Arbeid). Er is een
steeds groter wordende groep leerlingen op school met een IQ tot 35 en
een zeer beperkt gedragsrepertoire.
Wij werken nauw samen met verschillende externe partijen, hierbij moet
je o.a. denken aan zorgondersteuners, fysiotherapeuten en logopedisten.
Deze mensen ondersteunen de leerkracht in de klas of begeleiden
leerlingen buiten de klas. In ons schoolgebouw wordt naast onderwijs,
ook dagbesteding, naschoolse opvang, logeren, vakantieopvang en
begeleid wonen geboden.
Wij zijn binnen het VSO op zoek naar iemand met:
· Hart, oor en oog voor de leerling met het uitstroomperspectief
(belevingsgerichte) dagbesteding/ arbeid.
· Enthousiasme, flexibiliteit, geduld en humor
· Vaardigheden in het aanbrengen van een duidelijke structuur in
activiteiten en organisatie
· Het vermogen tot relativering en kritische reflectie
· Plezier in het onderhouden van contacten met collega’s, ouders en
andere disciplines
· Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
· Groot verantwoordelijkheidsgevoel
· Affiniteit met praktijkvakken zoals, groen, techniek, horeca en
dienstverlening
· Nieuwe ideeën over arbeidstoeleiding
Informatie
Voor meer informatie over de school kun je terecht op onze website
www.decambier.nl. Voor eventuele vragen kun je terecht bij Chris Stoof,
c.stoof@puntspeciaal.nl of 0344-620042.
Sollicitatie
Denk je nu dit is iets voor mij en vind je het leuk om te werken met
leerlingen tussen de 12 en 20 jaar oud dan horen wij dit graag. Wij
ontvangen je reactie en cv graag zo snel mogelijk via
a.janssens@puntspeciaal.nl

