Gezocht leerkracht/mentor
Unit Onderbouw bij SBO Carolus.
De Stichting Primair
Onderwijs Groesbeek
(SPOG) verzorgt
onderwijs op 8 scholen in
Groesbeek en Berg en
Dal. Eén van de scholen is
een SBO school. In 2018
is SPOG een pilot gestart:
AGORA10- 15 jaar.

SPOG visie
“SPOG maakt leren mogelijk in
een snel veranderende wereld.
Dit doenwe door een
verrijkende en betekenisvolle
onderwijsomgeving te creëren.
Teams van kundige en betrokken
professionals zetten zich hier
dagelijks voor in. Wij werken vanuit
de bedoeling en waarde gestuurd.

SBO Carolus is een kleinschalige
school voor speciaal basisonderwijs.
Samen met Adelbrecht Windekind
delen wij 1 gebouw.
Onderwijs en ondersteuning bieden
wij zoveel mogelijk op maat aan, in
een leerrijke en veilige omgeving.
Wij werken intensief samen met
Jenaplanschool Adelbrecht
Windekind, Kindercentrum Domino,
Jeugdzorg en de andere scholen
binnen de stichting SPOG.
Wij bundelen onze expertise om
ieder kind passend onderwijs te
bieden. Onze leerkrachten zijn
experts of zijn expert in opleiding.

Denk jij in mogelijkheden,
en ga je uitdagingen niet uit de
weg?
Help je graag andere collega’s en
heb je een goed oog voor de
sociale ontwikkeling van kinderen?
Werk je opbrengstgericht en blijf je
jezelf graag ontwikkelen?
Sta je open voor een intensieve
samenwerking met regulier
onderwijs en wil je samen met ons
onderwijs inclusiever maken?
Heb je een specialisme of ben je
bereid je hierin te scholen?

Dan zoeken we jou!!!!!

Reageer met een bondige motivatiebrief via directie@sbocarolus.nl vóór 4 juli 2022.
Voor meer informatie kun je terecht bij: Stanley Willems en/of Iris Verwey 024-6843298

Wij vragen:
Een PABO/ALPO diploma (een
Master is een pre).
Wij bieden:
0,8-1,0 fte in de onderbouwgroep
(leeftijd groep 1 t/m groep 5)
Een gedreven en professioneel
team dat graag en goed
samenwerkt.
Een prachtige setting om samen
met ons inclusief onderwijs vorm
te geven.
Gesprekken zullen
plaatsvinden op 7 juli 2022
vanaf 17:00 uur.

