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;
1 school voor speciaal onderwijs;
waarvan 12 scholen met een katholieke signatuur, 1 met een protestants-christelijke signatuur
en 2 scholen met algemeen bijzondere signatuur.
Zeer gevarieerde doelgroepen bezoeken de scholen. Veldvest valt op door de professionele
samenwerking, de wijze waarop de scholen elkaar versterken, de uiteenlopende schoolidentiteiten die
gekenmerkt worden door levensbeschouwelijke opvattingen, hun pedagogisch-didactisch klimaat, hun
visie op onderwijs en opvoeding, en op het leren en ontwikkelen. Kandidaten dienen de grondslag van de
Stichting en de school te onderschrijven.

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan (in het speciaal basisonderwijs)?
Die hebben wij!
Stichting VELDVEST zoekt met ingang van 1 februari 2022 of zoveel eerder als mogelijk
voor SBO De Verrekijker

een leerkracht bovenbouw (WTF 1,0000)
(een andere wtf is uiteraard bespreekbaar)
SBO De Verrekijker is gehuisvest in MFA Midden in Veldhoven en biedt onderwijs aan
leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag. Ons motto is: “gewoon waar het kan,
speciaal waar het moet!” Meer informatie over SBO De Verrekijker kun je vinden op onze
website: www.veldhovenmidden.nl
Geniet jij ook van:
-

het aangaan van de uitdaging om leerlingen nét even anders te benaderen, als de
situatie daarom vraagt?;

-

werken in een dynamische omgeving, waarbinnen leerlingen worden uitgedaagd om
optimaal tot ontwikkeling te komen?;

-

samen met collega’s de onderwijsbehoeften van leerlingen in beeld te brengen, het
onderwijs inhoudelijk vorm te geven en doelgerichte interventies te onderzoeken?;

-

de mogelijkheid om te onderzoeken of een rol van leermonitor bij je past?

Je sollicitatie, voorzien van CV, ontvangen wij graag voor 30 november 2021 via de mail
aan: a.vdhurk@veldvest.nl
Een vrijblijvende oriëntatie en kennismaking kan altijd! Neem hiervoor contact op met
Anouk van den Hurk (a.vdhurk@veldvest.nl) of Hannie van Riel (h.vanriel@veldvest.nl).
Graag tot ziens op SBO De Verrekijker!

