Wegens groei van ons leerlingenaantal, verlof en vertrek van collega’s hebben wij vacatures
op onze scholen met ingang van schooljaar 2019/2020
(bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur)

Maak jij het verschil?
Wil jij een baan waarin je stevig in je schoenen moet staan en waarin je een bijdrage levert aan onderwijs voor
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften? Dan ben jij wellicht één van de nieuwe collega’s die wij zoeken!
Als medewerker van Stichting de Korre draag je bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen.
Het gevoel gezien te worden, waardering en begrip te krijgen en veiligheid te ervaren zijn de basisbehoeftes
van onze leerlingen. Wij gaan dagelijks de uitdaging aan om vanuit een constante beweging de leerlingen een
zo goed mogelijk perspectief te bieden.
Vanzelfsprekend neem je als medewerker actief deel aan het teamproces en de verschillende overlegvormen.

Wij zoeken de volgende professionals:
(leraren, onderwijsassistenten en logopedist)
Voor locatie Klimopschool (Middelburg):
 Leraar LB (0,2 fte) voor een VSO-groep; (vervanging zwangerschapsverlof)
Voor locatie Deltaschool SO de Tweern (Goes):
 Leraar LB (0.6 fte)
Voor locatie Deltaschool/Sprienke VSO (Goes):
 Leraar LB(0.4 fte)
Voor al onze scholen:
 Leraar LB (minimale wtf 0.4) die interesse heeft in een tijdelijke baan als invalkracht waarbij er
mogelijkheden zijn tot een vaste baan?
We hebben voortdurend mensen nodig om in te vallen. Wil jij graag als invaller aan de slag in een
organisatie die volop in ontwikkeling is. Solliciteer en ga het gesprek met ons aan om de mogelijkheden te
onderzoeken.
Als leraar verzorg je het onderwijsleerproces en speel je in op de orthopedagogische en orthodidactische
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Je zet je volledig in voor de ontwikkelingskansen van onze leerlingen.
Je beschikt over tenminste een PABO diploma. De bereidheid tot het behalen van een Master-(S)En opleiding is
een vereiste. Je hebt affiniteit met deze specifieke doelgroep. Je kerncompetenties sluiten aan bij onze
doelgroep en bij onze missie en visie.
Voor locatie De Regenboog- De Wingerd :
 Logopedist (0.6 fte)
De logopedist stelt, binnen de zorgstructuur van de instelling, aan de hand van de hulpvraag een curatief plan op
en voert dit uit, verricht overige functie-ondersteunende werkzaamheden, levert bijdragen aan de
schoolorganisatie en neemt deel aan de professionaliseringactiviteiten van het team/de school vanuit de
vakinhoudelijke expertise. Je bent in het bezit van een HBO diploma logopedie wat voldoet aan de eisen van de
Big registratie. Je bent geregistreerd in het kwaliteitsregister.
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Wij zoeken de volgende onderwijsassistenten:
Voor locatie Klimopschool (Middelburg):
 Onderwijsassistent SO/VSO ZMLK (0,6 fte) voor een SO-autigroep;
Voor locatie De Sprienke (Goes):
 Assistent LG/MG/LZ (0.8 fte) verdelen over 5 dagen in een EMB kleutergroep
 Assistent LG/MG/LZ (0.2 fte) in de afdeling VSO Arbeid & Vervolgonderwijs
 Assistent LG/MG/LZ (0.3 fte) verdelen over 2 dagen in een EMB SO/VSO groep
 Assistent LG/MG/LZ (0.4 fte) in een EMB structuur groep
 Vak assistent beweging (0.1 fte) voor de vakgroep beweging
Een combinatie van bovenstaande vacatures is mogelijk.
Voor al onze scholen:
 Onderwijsassistent SO/VSO ZMLK of assistent LG/MB/LZ (minimale wtf 0.4) die interesse heeft in een
tijdelijke baan als inval assistent waarbij er mogelijkheden zijn tot een vaste baan?
We hebben voortdurend mensen nodig om in te vallen. Wil jij graag als invaller aan de slag in een
organisatie die volop in ontwikkeling is. Solliciteer en ga het gesprek met ons aan om de mogelijkheden te
onderzoeken.
Als (vak) assistent ondersteun je de leraar bij het onderwijsleerproces. Je beschikt over een MBO 4 niveau
opleiding onderwijsassistent. Voor de EMB groepen een opleiding MBO 4 onderwijs en/of zorg assistent . Je
hebt ervaring en affiniteit met de doelgroep.
Voor de vak assistent geldt dat je in het bezig bent van b.v. CIOS met aanvullend EHBO diploma.

Wat bieden wij jou:





Een gedreven en enthousiast team waarin volop wordt samengewerkt;
Een tijdelijke baan met uitzicht op een vaste aanstelling (niet voor de vervangingsvacatures);
Een salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO-PO:
Inschaling : leraren schaal L11, onderwijsassistenten schaal 4, vak assistent schaal 5, logopedist schaal 9;
Een inwerktraject en de mogelijkheid tot verdere professionalisering.

Interesse gewekt?
Wij zien graag jouw enthousiaste reactie tegemoet voor 10 juni 2019
Sollicitaties stuur je naar:
  E-Mail: s.allaart@klimopschool.nl (voor vacatures Klimopschool en De Regenboog – De Wingerd)
  E-Mail: r.pijpelink@desprienke.nl (voor vacatures Sprienke en Deltaschool)
Meer informatie is verkrijgbaar bij:
 Marieke van Eersel (teamleider VSO Klimopschool), Inge Schonewille (teamleider SO Klimopschool) of Peter
Lijnse (directeur Klimopschool). Frank Gordijn (teamleider SO De Regenboog/De Wingerd)
 Tel: 0118-612668
 Website: www.klimopschool.nl


Chantal Oude Elferink (teamleider de Sprienke), Saskia Steenhuizen (teamleider Deltaschool) of Hans
Willemstein (directeur de Sprienke)
 Tel: 0113-229150
 Website: www.desprienke.nl
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