OdyZee College Kloetinge/Middelburg,
is een REC-4 school voor SO en VSO en biedt onderwijs op maat
aan leerlingen met psychiatrische problemen. Onze grootste doelgroep
bevat leerlingen met autisme. Het onderwijs wordt in kleine groepen in
een rustige en veilige leeromgeving aangeboden.
In het VSO werken we toe naar Staatsexamens op VMBO BB, TL en
HAVO niveau. In de onderbouwgroepen werken de leerlingen met een
vaste leerkracht. Vanaf leerjaar 3 worden er sectoren en profielen
gekozen en krijgen leerlingen ook te maken met verschillende
vakleerkrachten. Daarnaast volgen de leerlingen een
arbeidstoeleidingstraject.
Wij hebben de volgende vacature per 1 september 2022 en zijn op zoek
naar:
Leerkracht VSO VMBO, 1 fte

•

De leerkracht is breed inzetbaar binnen het VSO.
Wat vragen wij:
•

een betrokken collega

•

een flexibele instelling

•

iemand die wil meedenken/-praten en meedoen

•

affiniteit met psychosociale problematiek

•

bij voorkeur in het bezit van een M-SEN

Wat bieden wij:
•

Je bent onderdeel van een unieke organisatie waarin geen
werkdag hetzelfde is en je écht het verschil kan maken in de
ontwikkeling van onze leerlingen

•

Je werkt in een multidisciplinair team

•

Een enthousiast, betrokken, gepassioneerd, gedreven en
deskundig team

•

Een stevige, goed georganiseerde organisatie waarin voldoende
mogelijkheden zijn om jezelf op persoonlijk en op professioneel
vlak verder te ontwikkelen

•

salaris van maximaal € 5.087 per maand
(salarisschaal L11/LC cao PO);

•

een aanstelling per 1 augustus of zo snel mogelijk met uitzicht op
een vast dienstverband

•

reiskostenvergoeding volgens kaders van het cao PO met daaraan
toegevoegd een fiscale uitregeling

•

alle schoolvakanties vrij en vakantietoeslag 8%

•

eindejaarsuitkering (conform cao PO)

•

pensioenopbouw via ABP;

Geïnteresseerd?
Ben jij iemand met oog voor leerlingen, collega’s, kwaliteit, zorg, ‘de
omgeving’ en die met een ondernemende geest nieuwe zaken aanpakt?
Wil je daarnaast ook jezelf blijven ontwikkelen? Ga dan de uitdaging aan
en mail je motivatie en CV naar: t.groene@ozeo.nl telefoon: 0113 267900

