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 DIRECT EEN

DOCENT AVO
ALGEMEEN VORMENDE VAKKEN
WTF 1.0

Op Praktijkschool De Sprong geven wij praktijklessen binnen de sectoren HORECA, ZORG EN
WELZIJN, ECONOMIE, GROEN en TECHNIEK.
De Sprong is een praktijkschool binnen het voortgezet onderwijs. Onze leerlingen leren vooral door te
doen!
Daarnaast is er veel aandacht voor sociale emotionele ontwikkeling, zoals zelfstandigheidsbevordering,
weerbaarheid, omgangsvormen, doorzettingsvermogen, vergroten van zelfvertrouwen en eigenwaarde.
Wij zijn op zoek naar:
 die bevlogen, gepassioneerde docent met ervaring met het geven van theorielessen;
 die docent die graag mentor wil zijn;
 die docent die wil meehelpen het curriculum te vernieuwen en door te ontwikkelen;
 die docent die creatief is en de uitdaging aan wil gaan om de theorielessen aantrekkelijk te
maken voor de doelgroep;
 die docent die goed in staat is de PrO-leerlingen te coachen en te begeleiden;
 die docent die relevante ervaring heeft binnen het PrO;
 die docent met een PABO opleiding;






of die docent die een 2e graads bevoegdheid heeft;
een docent die een rolmodel is voor onze leerlingen, we zoeken naar diversiteit binnen ons
team;
een teamspeler die samen met de collega’s verantwoordelijk is voor de kwaliteit van onze
school;

Wat bieden wij:
 een ambitieuze Praktijkschool met een vestiging in Sliedrecht en Zwijndrecht;
 een team met bevlogen en betrokken collega’s de leerlingen kennen en zien en werken aan
constante verbetering van het onderwijsproces;
 en prettige werkomgeving waar jouw inbreng gewaardeerd wordt;
 een salarisschaal LB voor een docent;
 volop doorgroeiperspectief binnen SPON;
Wil je meer weten?
Bel met Anja Kerpitzis via telefoonnummer 06-52066335. 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 11 mei 2022 een e-mail met CV en motivatiebrief aan
a.kerpitzis@spon.nl
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.

