2020.25

Leraren Vervangingspool

Ben jij:
- Enthousiast, bekwaam en flexibel?
- In het bezit van de wettelijk verplichte bevoegdheden (PABO diploma) of volg je verkorte
deeltijd PABO en zit je in het 3 e jaar of 4e jaar?
- Enthousiast over onze doelgroepen en ben je in staat om onze leerlingen veiligheid,
duidelijkheid en structuur te bieden?
- Iemand die graag zijn mouwen opstroopt?
- Positief ingesteld en beschik je over doorzettings- en relativeringsvermogen?
- Op zoek naar een (vaste) aanstelling?
- Nieuwsgierig of speciaal onderwijs passend is voor jou?

Dan ben jij bij SPON op je plek en zoeken wij jou!

SPON zoekt fulltime en parttime leerkrachten voor de Vervangingspool
werktijdfactor minimaal 0,4 t/m 1,0
salarisschaal L11
uitzicht op vaste benoeming

De functie Leraar binnen de Vervangingspool
Als leraar binnen de Vervangingspool kom je voor kortere of (meestal) langere periode te
werken op één van de SPON-scholen waar een vervangingsbehoefte is. Binnen onze so-scholen
is er vaak ook een onderwijsassistent binnen de groepen werkzaam.
Je primaire taak is lesgeven en alle taken die noodzakelijk zijn om dat zo goed mogelijk te
kunnen doen. Je participeert niet binnen werkgroepen of commissies.
De Vervangingspool
Sinds augustus 2016 heeft SPON haar eigen vervangingspool ingericht met leerkrachten en
onderwijsassistenten. Deze (vaste) medewerkers verzorgen onderwijs of ondersteuning binnen
alle SPON-scholen (met uitzondering van het Griendencollege) waar vervanging wenselijk is.
Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?
Neem gerust contact op met Netty Gruiters via email; n.gruiters@spon.nl
of via 06 43 18 66 98.

Sollicitatieprocedure
Reacties met motivatie en CV kunt u via e-mail richten aan:
info@spon.nl o.v.v. ref.nr. 2020.25 leraar vervangingspool.
U ontvangt dan een ontvangstbevestiging en er wordt met u contact opgenomen.
In




uw reactie in ieder geval aangeven:
Minimaal één relevante referentie.
Voor welke werktijdfactor en werkdagen u beschikbaar bent.
Per wanneer u beschikbaar bent.

SPON in het kort
SPON is een onderwijsorganisatie bestaande uit 9 scholen (11 locaties), gevestigd in de regio
Drechtsteden en Gorinchem. Ca. 390 medewerkers verzorgen het onderwijs en de begeleiding
van ca. 1.450 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar.
SPON omvat vijf typen scholen:
 speciaal Basisonderwijs (sbo).
 speciaal onderwijs (so).
 voortgezet speciaal onderwijs (vso).
 praktijkonderwijs (pro).
 voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).
Het onderwijs biedt individuele aandacht en een optimale leeromgeving die past bij de
didactische en pedagogische mogelijkheden van de leerlingen. Waar nodig wordt intensief
samengewerkt met partners die een aanvullend zorg- en begeleidingsaanbod kunnen
verzorgen. Het gezamenlijke doel is dat leerlingen hun talenten zo goed mogelijk kunnen
ontwikkelen, als voorbereiding op een succesvolle toekomst in het vervolgonderwijs, op de
arbeidsmarkt of in de dagbesteding.
Voor meer informatie over SPON en haar scholen verwijzen we naar de website www.spon.nl.

