Ronduit heeft 12 basisscholen met in totaal 17 locaties, één school voor SBO
en een school voor (V)SO met 10 locaties onder haar beheer. Ronduit staat
voor ondernemend, verantwoordelijk en resultaatgericht onderwijs.

Vacature ondersteuningscoördinator VSO Den Helder (0.8 FTE)
Wij, als Spinaker Den Helder, Voortgezet Speciaal Onderwijs zijn per direct op zoek naar een ondersteuningscoördinator die zich goed
staande kan houden in een turbulente werkomgeving.
Wat wij zoeken
Wij zijn opzoek naar een enthousiaste ondersteuningscoördinator die met doorzettingsvermogen vorm en inhoud kan geven aan de
onderwijsondersteuning. De ondersteuningscoördinator heeft het belang van goed onderwijs voorop staan en stuurt gericht op passende
onderwijsondersteuning voor onze leerlingen en begeleidt daarin de docenten.
Kijk je uit naar een nieuwe dynamische werkplek, ben je ondernemend, kun je goed op jezelf reflecteren en zie je het als een uitdaging om
met onze doelgroep aan het werk te gaan? En voldoe je aan onderstaande eisen?
- Je hebt ervaring met de doelgroep / in het VSO onderwijs
- Je bent proactief, kunt goed plannen en organiseren
- Je hebt gevoel voor humor
- Je bent communicatief sterk
- Je hebt pedagogische en didactische kwaliteiten
- Je hebt een onderwijsbevoegdheid
- Je beschikt over coachingsvaardigheden
Algemeen
De vacature is ontstaan in de VSO waar we onderwijs bieden aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en omvat 5 lesdagen. De
groepen op de Spinaker hebben een maximum van 15 leerlingen. Voor meer informatie over de school verwijzen wij je naar de website
https://vsodenhelder.despinaker.nl/
Inschaling
De inschaling geschiedt conform de geldende CAO voor het Primair Onderwijs, schaal LC. Het betreft een aanstelling met een werktijdfactor
0.8.
Informatie
Voor informatie kun je terecht bij onze locatiedirecteur, mevrouw C. van de Weteringh. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0223-684255.
Het adres van de school is: Sportlaan 38, 1782 ND Den Helder.
Procedure
Je brief en C.V. kun je voor 9 november 2018 sturen naar: VSO De Spinaker Den Helder, t.a.v. mevrouw C. van de Weteringh, Sportlaan 38,
1782 ND Den Helder. Je kunt ook reageren via e-mail: c.vandeweteringh@ronduitonderwijs.nl
De Spinaker is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en geeft onderwijs aan leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen. Op
dit moment verzorgt De Spinaker onderwijs voor ongeveer 700 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De school heeft een hoofdvestiging in
Alkmaar en lesplaatsen in Hoorn, Heerhugowaard en Den Helder. De Spinaker heeft in totaal ongeveer 200 personeelsleden. Bestuurlijk valt De
Spinaker onder de Stichting “Ronduit” basis voor onderwijs, Alkmaar.

