Vacature
Leerkracht (wtf 0,4)
De vacature heeft in eerste instantie betrekking op een vervanging voor 0,4 wtf (16
uur) in groep 7 op Ons sbo.Na het aflopen van deze vervanging word je opgenomen in
het team van Phoenix.

Ons sbo
Ons sbo is de speciale basisschool in Breda. Ofwel we zijn meer dan een gewone
basisschool.
De school telt 310 leerlingen verdeeld over 21 groepen. Alle kinderen op onze school
hebben een speciale ondersteuningsbehoefte. Dit doen we in kleinere groepen om meer in
te kunnen spelen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

Wij zijn met spoed op zoek naar een collega voor onze groep 7!

Wij zoeken collega’s die:
•
•
•
•

enthousiast en collegiaal zijn.
breed inzetbaar zijn.
open staan voor samenwerking.
affiniteit hebben met leerlingen die extra zorg vragen.

Phoenix
Phoenix is de 29ste school van INOS. Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel
enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten als
invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken voor
professionalisering en/of innovatie. Binnen Phoenix gaan leergemeenschappen zich in
specifieke onderwijsthema’s specialiseren. Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de
Griekse mythologie – staat voor wijsheid, vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei
komen en revitaliseren.
Werken als leerkracht voor Phoenix betekent dat je:
• een professional bent die zijn kwaliteiten kent;
• een vernieuwende kracht durft te zijn;
• durft te zeggen wat je vindt over wat je tegenkomt;
• op scholen komt die je nog niet kent, de ruimte krijgt om te ontdekken waar jouw
kracht ligt en welke scholen daar dan goed bij passen;
• tijd krijgt om je verder te professionaliseren en te ontwikkelen;
• energie op kan doen uit nieuwe ervaringen met anderen.

Solliciteren en meer informatie:
Voor meer informatie of om uw belangstelling kenbaar te maken, kunt u reageren door
contact op te nemen met:
Dhr. Martin Heeffer, directeur Ons sbo
Tel: 06 – 43507274, martin.heeffer@inos.nl
Voor meer informatie over Phoenix zie onze website of neem contact op met Hans Staps
via tel. 06-43518496 of via Phoenix_info@inos.nl

