De Bongerd is een school voor Speciaal Onderwijs en valt onder het bestuur van Almere Speciaal en binnen de
coöperatie Passend Onderwijs Almere.
Onze school is te kenmerken in een gemengd klimaat waar leerlingen in de basisschoolleeftijd onderwijs volgen
met verschillende belemmeringen, veelal vanuit een gedragsstoornis en/ of psychiatrische stoornis die van
invloed zijn op de schoolgang en leerontwikkeling.
Onze leerlingen hebben naast onderwijs veelal een aanbod nodig in de bevordering van hun sociaal emotionele
ontwikkeling. Deze wordt in verschillende vormen van aanbod en intensiteit aangeboden. De Bongerd werkt
daarmee nauw samen met GGZ Centraal Fornhese en GGZ Intermetzo. Op dit moment volgen ongeveer 70
leerlingen onderwijs op de Bongerd.

Voor deze dynamische school zoeken wij:
Diverse leerkrachten SO
We zoeken enthousiaste collega’s, die als krachtig rolmodel en sterke didacticus met veel energie en
kennis van onze doelgroep, van en aan elkaar leert in een multidisciplinair team en met diverse
ketenpartners.

Wat verwachten wij van je?





Affiniteit met kinderen die meer hulp nodig hebben bij de schoolgang en de leerontwikkeling
Een open en positieve houding richting de leerlingen, de ouders en je collega’s
Een afgeronde PABO opleiding
Bij voorkeur een afgeronde post-HBO opleiding gericht op gedrag, psychiatrie en/of onderwijsspecialisaties
(of bereid deze te volgen)

Wat bieden we?





Arbeidsvoorwaarden conform CAO PO in schaal LB
Het werken binnen het onderwijs binnen een intensief arrangement in al haar facetten
Samenwerking met ketenpartners
Onderdeel te zijn van een school in doorontwikkeling

Een werkplek waar








Hoge verwachtingen en kwalitatief goed onderwijs de
basis zijn
De pedagogische invalshoek met passende interventies
centraal staat
Iedere dag weer anders is
Er een prettige werksfeer is met een hecht
samenwerkend team
Collega’s met en van elkaar leren
Leerlingen vragen om een begripvolle benadering
Je met compassie, humor en duidelijkheid kwalitatief
hoog onderwijs geeft aan een groep leerlingen met
complexe hulpvragen

Je kunt je belangstelling kenbaar maken door een sollicitatiebrief met CV te sturen aan
directie.bongerd@almere-speciaal.nl
Inlichtingen over Bongerd en de vacature worden graag verstrekt door:
De heer H. Wildenberg, directeur Bongerd H.wildenberg@almere-speciaal.nl T 06- 13112086
bongerd.almere-speciaal.nl | 036-549 19 16

