Onderwijs Zorg Combinatie Orion zoekt per 1-11-2019 een
Gymleraar voor de afdeling 6-12 jarigen
14 uur per week (wtf 0,35)
Orion is een school waar onderwijs en zorg geïntegreerd wordt
aangeboden en:
 waar ieder kind zich prettig en veilig kan voelen met ruimte en
aandacht voor ieder kind, die belang hecht aan orde en
regelmaat.
 die naast de intellectuele ontwikkeling van kinderen een grote
waarde hecht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen.
Bijna 50% van de Leidse kinderen
in de basisschoolleeftijd, circa
 die de zelfstandige werk- en leerhouding van ieder kind
4.500 kinderen, bezoekt onze
aanmoedigt en verder helpt ontwikkelen.
PROOLeiden verzorgt regulier
onderwijs aan kinderen van 4 t/m
12 jaar. PROOLeiden telt vijftien
scholen verspreid over de stad:
dertien reguliere basisscholen en
twee scholen voor speciaal
onderwijs.

scholen. Daarnaast
heeft PROOLeiden een meer
regionale functie door het
aanbieden van speciaal
(basis)onderwijs en cluster 4
scholen (scholen voor kinderen
met psychische problemen of
gedragsproblemen).

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij;
 affiniteit heeft met Speciaal onderwijs
 zich kan committeren aan OZC Orion en zich over ons laat
informeren op de website: www.ozc-orion.nl
 kan werken met kleine groepen
 bereid is te leren omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag
De denominatie
 kan inspelen op individuele wensen van kinderen
van PROOLeiden is openbaar. Dit
 creatief kan omgaan met ruimte en materiaal
betekent dat ieder kind welkom is.
 kan werken in een multidisciplinair team
Wij verzorgen geen onderwijs
 balans kan vinden tussen vak inhoud en eigenheid van
vanuit godsdienstige of
levensbeschouwelijke grondslag.
kinderen
Vanaf 1 oktober 2017 vormt
OBSG Leiderdorp samen met
PROOLeiden een personele unie.
Raad van Toezicht en bestuur van
beide stichtingen worden
uitgevoerd door dezelfde
personen.
In bestuurlijk zin wordt daarom
gewerkt alsof PROOLeiden en
OBSG Leiderdorp één organisatie
zijn.
PROOLeiden
Onderwijs met aandacht voor
elkaar.

Functie-eisen:
 een afgeronde ALO opleiding
 propedeuse/bachelor Psychologie, of (Ortho)Pedagogiek
of Master SEN is een pré.
Arbeidsvoorwaarden:
 rechtspositie conform CAO PO
 werkdagen woensdag en donderdag
 salaris conform salarisschaal
Uw sollicitatie voorzien van uw motivatie en CV kunt u voor 16
september as richten aan j.ritsema@cardea.nl onder vermelding van
vacature gymleraar Orion.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Ritsema
Via: 0715899260

