SPON (SPECIALISTEN IN PASSEND ONDERWIJS) IS EEN ONDERWIJSORGANISATIE IN
DE REGIO DRECHTSTEDEN EN GORINCHEM MET NEGEN SCHOLEN VOOR SPECIAAL
BASISONDERWIJS, (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS, PRAKTIJKONDERWIJS EN VMBO.
LEERLINGEN KRIJGEN BIJ SPON SCHOLEN HET ONDERWIJS EN DE ONDERSTEUNING DIE
PAST BIJ HUN MOGELIJKHEDEN EN BEHOEFTE. VOOR PRAKTIJKSCHOOL DE SPRONG
ZOEKEN WE DOOR GROEI EN PENSIONERING EEN

ZORGCOÖRDINATOR
(MET LESGEVENDE TAKEN WTF 0.8-1,0)

Als zorgcoördinator op De Sprong ben je verantwoordelijk voor een goede instroom van leerlingen en de
warme overdracht met de basisscholen.
Je hebt contact met mentoren over begeleidings- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen, zorgt voor
inzet van de juiste zorg en ondersteuning door bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk, de Begeleider
Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband, of een van onze andere begeleidingspartners. Je
overlegt met de schoolleiding over de zorgstructuur en trends in ondersteuningsbehoeften van onze
leerlingen. De zorgcoördinator is voor het team een inspirator, een coach die ook in de klas observeert en
motiveert.
Als zorgcoördinator op De Sprong geef je daarnaast óók les. Op welk vakgebied is afhankelijk van de kennis
en ervaring die jij meebrengt.
Als vanzelfsprekend heb je als zorgcoördinator ervaring in en kennis van het creëren van een goed
ondersteuningsaanbod, binnen de kaders van Passend Onderwijs. Daarnaast ben je in het bezit van een
HBO opleiding tot vakdocent aangevuld met een relevante opleiding zoals Master EN.

Heb je naast enige jaren ervaring, liefst in praktijkonderwijs, ook sterke pedagogische en didactische
vaardigheden? Ben je enthousiast en flexibel? Heb je een frisse kijk op onderwijs én de wil mee te werken
aan een ambitieuze school in ontwikkeling? Dan is deze baan op De Sprong iets voor jou!
Je kunt rekenen op een fijne samenwerking met collega’s, volop doorgroeiperspectief binnen SPON en
goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-VO onderwijs, schaal L12.
Wil je meer weten?
Bel met Patricia Bijloo via telefoonnummer 06-42870067 Proef de sfeer van de school op de website
https://www.sprong.spon.nl/
Heb je interesse?
We gaan graag in gesprek met jou! Stuur voor 15 mei 2021 een e-mail met CV en motivatiebrief aan
info@spon.nl
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.

