Wie durft de uitdaging aan om op een Excellente School te werken?
Op De Brug zijn er volop mogelijkheden!
Het bestuur van De Brug, School voor Praktijkonderwijs, zoekt per direct of z.s.m. een gemotiveerde

Leraar Praktijkonderwijs m/v
fulltimer (wtf 1,0)
Algemene informatie:
De Brug is een zelfstandige samenwerkings- en streekschool met ca. 120 leerlingen. De Brug bereidt
leerlingen voor op een zelfstandig functioneren in de samenleving, op een plaats binnen de (regionale)
arbeidsmarkt en biedt leerlingen doorstroommogelijkheden naar opleidingen op onder andere
assisterend niveau. Het betreft leerlingen van 12 tot 18 jaar met een cognitieve beperking en een
leerachterstand van minimaal 3 jaar voor wie vaststaat dat overwegend een orthopedagogische en
orthodidactische benadering nodig is.
De functie:
De leraar is verantwoordelijk voor de uitvoering van de theorielessen.

Uw opdracht:
•
als kerntaak het verzorgen van de theorielessen
•
het investeren, mede uitbouwen en ontwikkelen van diverse leerlijnen binnen de AVO-vakken
•
bijdragen leveren aan de onderwijsontwikkeling binnen de organisatie
•
bereidheid om mee te werken aan brede en flexibele inzetbaarheid
•
bereidheid tot (na)scholing m.b.t. specifieke ontwikkelingen in het praktijkonderwijs.
U beschikt over:
• een brede onderwijsbevoegdheid voor Praktijkonderwijs (bv. PABO)
• een specifieke opleiding/scholing gevolgd voor speciaal onderwijs/praktijkonderwijs (bv. Master EN
heeft onze voorkeur) of de bereidheid hebben deze te volgen
• adequate (ortho)pedagogische en (ortho)didactische competenties
• ervaring met het geven van onderwijs aan leerlingen met cognitieve beperkingen, sociaal
emotionele en/of gedragsproblemen.
Ons aanbod:
• een uitdagende functie in een voorziening van een tijdelijke vacature tot 01-08-2023 (mogelijkheid
om dit te verlengen met 2 jaar) met uitzicht op een vaste aanstelling.
• functie LB volgens CAO VO
• goede accommodatie; een fraai nieuw schoolgebouw aan Sportlaan 2 in Zaltbommel
• een laptop (Surface) in bruikleen
Informatie en sollicitatie:
Inlichtingen bij de heer Hans van Gent MA, directeur. Telefoon school: 0418 – 540394.
Solliciteren kan t/m 12 december 2022 door een brief met CV te sturen naar hvangent@prodebrug.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 50 of 51.

