‘Voor elke leerling een nieuw begin’

Vacature leerkracht techniek
Heb jij didactische kennis op diverse vakgebieden?
Heb jij minstens zoveel kennis op sociaal emotioneel gebied in huis?
Ben jij in staat deze kennis op verschillende niveaus en manieren aan te bieden?
Zie jij een uitdaging in het blijven creëren van mogelijkheden voor de leerlingen?
Dan pas jij binnen ons team!
Als versterking van ons team van instructeurs en lerarenondersteuners zoeken wij een docent techniek die
breed inzetbaar is en onze leerlingen uit kan dagen. Op het Sprengen College werken leerlingen toe naar een
gevuld portfolio, een entree diploma of een vmboTL, havo, vwo diploma. Onze leerlingen hebben complexe
internaliserende en/of externaliserende gedragsproblemen die een docent nodig hebben die rust, structuur en
ruimte creëert waarin de leerling tot leren kan komen. Door middel van je eigen vaardigheden, de
samenwerking met een bevlogen team en een actief betrokken CvB ga je de leerlingen op didactisch en sociaalemotioneel gebied laten ontwikkelen.
Contactpersoon voor informatie
Mirjam Klein Bramel

Tel nr. 06 – 86814970

Naam en adres
Sprengen College
Groteweg 11
8191 JS Wapenveld
Niveau en onderwijsaanbod
PRO, Entrée, vmbo TL, havo en vwo
Wie zijn wij?
Het Sprengen College is een VSO school voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Wij organiseren
onderwijs en arbeidstoeleiding aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Naast een specifieke onderwijsvraag hebben
onze leerlingen ook ondersteuning en hulp nodig bij hun gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden elke
leerling een nieuw begin!
Wat bieden wij?
 Leerlingen met een uitdagende onderwijs- en begeleidingsvraag
 Een team dat bouwt aan het Ecologisch Didactisch Onderwijsconcept
 Een uitdagende en betekenisvolle functie, met professioneel handelende collega’s
 Een fijne, bosrijke werkomgeving in Wapenveld
Met ingang van
Met ingang van schooljaar 2021-2022
Soort vacature
Wtf in overleg
Dienstverband
Tijdelijk contract met uitzicht op vast
Sollicitatie
Uiterlijk 1 oktober 2021 kunt u uw sollicitatie sturen naar m.kleinbramel@sprengencollege.nl
T.a.v. bestuur Sprengen College, de heer Eppie Klein.

