Leerkracht
sbo Prinsenhof | Groep 6 | 16 - 24 uur / 24 - 32 uur / 32 - 40 uur

Wie zoeken we precies?
We zoeken een leerkracht (L10/L11), voor groep 6, die onze visie deelt dat ieder kind zijn eigen unieke sterke kanten
heeft. Onze leerkrachten gaan ervan uit dat niet ieder kind op dezelfde manier leert en onze uitdaging is ieder kind te
helpen zijn eigen weg in zijn ontwikkeling te vinden. Wij zoeken iemand die dat ook als een uitdaging ziet en Prinsenhof
verder kan helpen het onderwijs zo vorm te geven dat ieder kind optimaal tot zijn recht komt.

Wat heb jij te bieden?
• Je bent in het bezit van een Pabodiploma.
• Je bent in het bezit van een Master-SEN of de bereidheid deze studie de komende jaren op te gaan pakken.
• Je hebt een goede kennis van de leerlijnen en kan differentiëren binnen je groep.
• Je kan goed samenwerken, o.a. met de onderwijsassistenten.
• Je bent positief ingesteld en straalt dit ook uit.

Octantschool Prinsenhof in een paar zinnen:
Octantschool Prinsenhof is een school voor Speciaal Basisonderwijs. Onze leerlingen hebben extra ondersteuning
nodig in de vorm van gespecialiseerd onderwijs vanuit een specifieke hulpvraag. Onze leerlingen hebben te maken met
specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of leerproblemen. We komen
tegemoet aan deze specifieke onderwijsbehoeften in groepen van maximaal 15 leerlingen met een aantal dagdelen
ondersteuning van een onderwijsassistent. Prinsenhof heeft een betrokken team met een groot hart voor ieder kind.
Prinsenhof is onderdeel van Octant, stichting voor christelijk primair onderwijs. Octant telt negen christelijke
basisscholen, waaronder een kindcentrum en een school voor speciaal basisonderwijs, verdeeld over tien locatie in
Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Den Haag.

Details
• Ingangsdatum: per 1 november 2021 (of z.s.m. daarna)
• Werktijdfactor: 0,6 - 1,0
• Standplaats: Pijnacker
• Aanstelling: je krijgt een jaarcontract, met uitzicht op een vaste aanstelling

Interesse?
We zien je sollicitatie graag verschijnen voor 1 oktober 2021.
Wil je eerst informatie voordat je solliciteert, bel of mail naar Sheila van der Drift, directeur van SBO Prinsenhof op
015-3610005 of s.van.der.drift@ocant.nl. Of maak gerust een afspraak om eerst een keer te komen kijken bij ons!
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