Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs
Veldhoven e.o.
Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs Veldhoven e.o. biedt kwalitatief goed
en gevarieerd primair onderwijs aan, bedoeld voor kinderen in Veldhoven en de
kerkdorpen Vessem, Steensel, Knegsel en Wintelre. Het aanbod bestaat uit:
14 basisscholen;
1 school voor speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs;
1 school voor speciaal onderwijs;
1 voorziening voor excellente leerlingen.
Zeer gevarieerde doelgroepen bezoeken de scholen. Veldvest valt op door de professionele
samenwerking en de wijze waarop de scholen elkaar versterken.

VELDVEST zoekt met ingang van het schooljaar 2019-2020 voor de onder haar bestuur
ressorterende VSO-afdeling van de Prins Willem-Alexanderschool, gevestigd te Veldhoven

één fulltime leerkracht m/v (wtf 1,0000)
en
één parttime leerkracht m/v (wtf 0,7875)
Het betreft in eerste instantie tijdelijke vacatures voor de duur van 1 jaar.
De VSO-afdeling van de Prins Willem-Alexanderschool is gevestigd op de Kempen Campus.
Mogelijkheden voor het VSO op de Kempen Campus zijn:
•

samenwerking themapleinen Sondervick College;

•

modernisering ICT (onderwijs);

•

veel expertise op één locatie;

•

groen en dier hebben een prominente rol door een goed gefaciliteerde boerderij;

•

bewegingsonderwijs krijgt meer kansen door sportfaciliteiten Sondervick College.

De collega die wij zoeken,
-

heeft passie voor het werken in het (voortgezet) speciaal onderwijs;

-

kan leerlingen inspireren en enthousiasmeren;

-

ziet het als een uitdaging om in een groot team een onderscheiden bijdrage te
leveren aan het geheel van de organisatie;

-

heeft een positieve kijk op (kansen van) leerlingen en vindt hoge verwachtingen
daarbij belangrijk;

-

kan een betekenisvolle invulling geven aan eigentijds kwalitatief sterk onderwijs;

-

is in het bezit van de volledige onderwijsbevoegdheid.

Voor nadere informatie over de Prins Willem-Alexanderschool, zie onze website:
www.pwaveldhoven.nl. Uw sollicitatie, voorzien van een uitgebreid CV, kunt u voor
donderdag, 20 juni 2019 mailen naar de directeur van de Prins Willem-Alexanderschool, de
heer drs. P. Schutte MA, p.schutte@veldvest.nl.
Sollicitatiegesprekken worden gevoerd in de week van 24 juni 2019.

