Het bestuur van de Stichting CSO te Apeldoorn is voor de Christelijke praktijkschool
De Boog m.i.v. 1 februari 2023 op zoek naar een

Vakleerkracht BWI (m/v)
werktijdfactor: 0,6 - 1,0 FTE
CSO Apeldoorn vertegenwoordigt een diversiteit aan speciaal en regulier onderwijs waardoor
wij uniek en onderscheidend in de regio zijn. Zo heeft de stichting naast ambulante begeleiding en het steunpunt autisme ook een SBO (De Prinsenhof) en een SO en VSO school (de
Zonnehoek) waar leerlingen reguliere diploma’s kunnen halen.
De Boog is een kleine reguliere VO school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben en vooral vanuit de praktijk leren. In een veilige, betrokken omgeving begeleiden wij
onze leerlingen naar een waardevolle plek in de maatschappij.
Bij ons mag je zijn wie je bent, dat geldt voor leerlingen en personeel.

Wij zoeken een collega die:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevoegd is om les te geven.
Affiniteit heeft met het onderdeel schilderen binnen het vak BWI
Zich betrokken voelt bij onze doelgroep
Zelfstandig, flexibel en samenwerkingsgericht is
Goed kan differentiëren en organiseren (klassenmanagement)
Lef heeft en het een uitdaging vindt om nieuwe dingen op te pakken.
Op een vriendelijke, maar ook duidelijke en consequente wijze met onze jongeren
om kan gaan
Gestalte kan geven aan de christelijke identiteit van onze school

Wij bieden onze werknemers:
•
•
•
•
•

Een open en samenwerkend team
Mogelijkheid om verder te ontwikkelen
Professionele werkomgeving en goede begeleiding
Betrokken ouders
Een kleine veilige school waarin iedereen elkaar kent

•
•
•
•

Een geweldige doelgroep om mee te werken
Betrokken ouders
laptop van school
Een prettige werkomgeving met ruimte voor humor

Nadere informatie over deze vacature kunt u verkrijgen bij mevr. P. Lambooij- Jansen
(directeur), tel. 055-5423193 (school) of 06-33807771
Sollicitaties kunt u tot uiterlijk maandag 12 december 2022 middels email richten aan:
p.lambooy@cso-deboog.nl
De gesprekken vinden waarschijnlijk plaats in de week van 19 december

