Gezocht met spoed! Leerkracht voor de HB-ondersteuningsvoorzieningen
Samenwerkingsverband Passend onderwijs West-Friesland (0,4 fte)

Sinds schooljaar 2018-2019 biedt het samenwerkingsverband voorzieningen voor
hoogbegaafde leerlingen die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben bij hun
ontwikkeling. Leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften waaraan de
eigen basisschool onvoldoende tegemoet kan komen. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen met
ondersteuningsbehoeften op het vlak van executieve vaardigheden, omgang met fouten
maken en falen, of leerlingen die worstelen met gevoelens van eenzaamheid en onzekerheid
omdat zij weinig ontwikkelingsgelijken (peers) op hun eigen school treffen. Voor deze
hoogbegaafde leerlingen kan deelname aan de ondersteuningsvoorziening een belangrijke
toegevoegde waarde hebben voor hun ontwikkeling en welbevinden.
Er draaien in totaal vier groepen in Venhuizen (1 groep) en Zwaag (3 groepen). Alle
voorzieningen bieden één dag in de week een speciaal onderwijs- en ondersteuningsaanbod
aan groepen van maximaal 16 leerlingen begeleid door twee leerkrachten. De groepen zijn
heterogeen samengesteld (4-12 jaar), maar kunnen desgewenst op sommige momenten
worden gesplitst.
In verband met langdurige ziekte van één van onze collega’s zoeken wij met spoed een
enthousiaste en (des)kundige leerkracht die vanaf 10 januari 2022 ons team kan versterken
voor 2 dagen per week. Je zult op maandag op de groep in Zwaag en op dinsdag op de
groep in Venhuizen samenwerken met zeer ervaren HB-leerkrachten. Let op: dit betreft een
tijdelijke functie én een prachtige kans om op een unieke onderwijsplek van grote betekenis
te zijn voor een bijzondere groep leerlingen!
Taakomschrijving
In de voorziening wordt een speciaal onderwijs- en ondersteuningsaanbod geboden. Er wordt
gewerkt aan doelstellingen op het gebied van leren leren (ontwikkelen leer c.q. executieve
vaardigheden), leren denken (aanspreken en ontwikkelen van hogere denkvaardigheden) en
leren (voor het) leven (inzicht in jezelf en samen leren). Dit gebeurt vanuit een overkoepelend
thema dat gedurende een langere periode centraal staat. Andere programma onderdelen zijn
o.a. kringgesprek, psycho educatie, vrije momenten (buitenspel, strategische spellen),
evaluatie/reflectiegesprekken. Naast je lesgevende taakuren, draag je bij aan het
voorbereiden en uitwerken van nieuwe thema’s, voeren van intake- en evaluatiegesprekken
en onderhoud je contact met ouders en de thuisschool van leerlingen.
Profielschets
Voor onze voorzieningen zijn wij op zoek naar een deskundige en gepassioneerde leerkracht!
✓ Je bent leerkracht of intern begeleider;
✓ Je hebt affiniteit en/of ervaring met het onderwijzen en begeleiden van hoogbegaafde
kinderen;
✓ Je hebt aantoonbare kennis op het gebied van hoogbegaafdheid en passend
onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. In ieder geval kennis van: onderpresteren, aan
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begaafdheid gerelateerde problematiek, onderwijsinterventies en
klassenmanagement;
Je bent in staat adequaat verschillende rollen uit te voeren en af te wisselen;
ontwikkelen lesaanbod, coachen, doceren, leidinggeven, gedrag reguleren;
Je beschikt over een flinke dosis flexibiliteit en creatief denkvermogen;
Je beschikt over goede communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden. Je bent
in staat contacten met scholen en ouders op positieve, heldere, krachtige wijze aan te
gaan en te onderhouden. Hierbij ben je je bewust van je positie als
samenwerkingspartner van school en ouders in opdracht van het
samenwerkingsverband;
Je bent bereid deel te nemen aan intervisie en kunt goed op je eigen handelen
reflecteren;
Je beschikt over een rijbewijs en auto om de voorziening en verschillende scholen te
bereiken.

Wij bieden
✓ Een uitdagende en betekenisvolle functie met volop ruimte voor eigen professionele
bijdrage aan onderwijs- en ondersteuningsaanbod;
✓ Deskundige en enthousiaste collega’s;
✓ Aansturing door een coördinator vanuit het samenwerkingsverband en mogelijkheid
voor intervisie.

Heb je interesse? Neem zo snel mogelijk contact op met Anna Lont-Zuidema (coördinator
HB-ondersteuningsvoorzieningen) via: a.lont@passendonderwijswf.nl of 0658888018.

