LERAAR SO / VSO
wtf 0,6 tot 1,0 op locatie Vught
Wij hebben ruimte voor jou! Zuiderbos Vught heeft een eigen
vervangerspool waarbij je wordt gekoppeld aan één van onze teams en hier
écht onderdeel van bent. Wanneer je voor langere tijd dezelfde persoon
vervangt, horen mentortaken ook tot je werkzaamheden.
Een vaste plek op Zuiderbos ligt voor je in het verschiet. Doel van ons
gesprek is om afstemming te vinden tussen jouw wensen, voorkeuren, ambities en
onze mogelijkheden.
Zuiderbos is een school voor Speciaal Onderwijs (so en vso). Kerntaak van Zuiderbos is het
geven van onderwijs aan leerlingen met onderwijsbeperkingen die samenhangen met
psychiatrische problematiek, of die daar mogelijk mee samenhangen. Zuiderbos
werkt onder andere nauw samen met Herlaarhof, centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie.
Elke organisatie heeft een bepaalde identiteit en zegt wat zij wil zijn of waar ze voor gaan.
Zo ook bij Zuiderbos. Vaak wordt dit aangeduid als de missie van de organisatie. Op
Zuiderbos spreken we van ons DNA. Medewerkers van Zuiderbos zijn de dragers van deze
identiteit. Zuiderbos zorgt ervoor dat een verstoorde of gestagneerde ontwikkeling bij
kinderen en jongeren die dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn, weer op gang komt. We
bieden leerlingen een nieuw passend toekomstperspectief. Zuiderbos is een organisatie
waarin ons motto: ‘Ik mag ik en jij mag jij zijn’, elke dag door leerlingen, ouders,
medewerkers ervaren wordt.
Ik heb klasse
In mijn visie op onderwijs gaat het om de verbinding van sociaal, emotioneel en
didactisch. Om deze verbinding goed te kunnen maken, zal ik excelleren in het kijken naar
kinderen, in het signaleren van problematiek, in het creëren van een passende
oplossingsstrategie. Dit vraagt een aangepaste aanpak van mij en mijn collega’s. Ik
ben didactisch goed geschoold maar zeker zo belangrijk is dat ik passie heb voor
de doelgroep.
Ik werk samen
Samenwerken is de belangrijkste basis van mijn onderwijs en de organisatie waar ik werk.
Mijn onderwijs kan niet bestaan als er geen samenwerking is. Een goede samenwerking
met mijn leerlingen en hun ouders legt de basis voor hun ontwikkeling
Ik ga op zoek
Mijn kracht is dat ik elke dag opnieuw op zoek ga naar nieuwe manieren om de leerling zo
goed mogelijk in ontwikkeling te brengen. Ik vind dat een leerling recht heeft op een goede
toekomst. Als het niet binnen de structuur past dan organiseer ik het zo dat het wel gaat
passen. Heb ik niet de goede methodiek of didactische aanpak dan zoek ik deze.

Heb jij dit Zuiderbos DNA, ben jij de doorpakker die op zoek gaat naar een oplossing en
doe je dit met een gezonde dosis humor en passie? Ben je in het bezit van een
onderwijsbevoegdheid of ben je in opleiding? Solliciteer dan nu.
Wat levert het op?
•
Een brede kennismaking met Zuiderbos Vught en onze diverse doelgroep.
•
Een dynamisch, gezellig maar vooral geweldig team.
•
Levendige klassen.
•
Intensieve samenwerking met de leerlingen, ouders en collega’s.
•
Begeleiding en coaching in het uitvoeren van je taken.
•
Inschaling vindt plaats als leraar L11, CAO PO
Voor meer informatie kun je bellen naar Nancy Verreijen, op telefoonnummer
073-6847060 of 06-55111080. Wil je meer informatie over de school? Kijk dan op
onze website: www.zuiderbos.nl.
Wil je reageren? Stuur dan je brief met CV vóór dinsdag 18 mei 2021 naar
info@zuiderbos.nl.
In de onderwerp-regel aangeven: ‘BAC Vught leraar vervangerspool’ met vermelding van
je naam
of per post naar:
Stichting Zuiderbos
t.a.v. BAC Vught leraar vervangerspool
Postbus 2214
5260 CE Vught

