Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Brabantse Wal PO zoekt
in samenwerking met Stichting ABBO een:

Gespecialiseerde Leerkracht
voor de HB Plusvoorziening De Klimtoren
1,0000 wtf - functieschaal Leraar L11
met ingang van 1 augustus 2021

Filosofie van Passend Onderwijs
Passend Onderwijs gaat uit van de filosofie dat ieder kind recht heeft op participatie in het regulier
onderwijs. Ben jij ook enthousiast over deze filosofie en wil je als gespecialiseerde leerkracht van
onze HB Plusvoorziening De Klimtoren aan de realisatie van Passend Onderwijs een zinvolle bijdrage
leveren? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Organisatie
In samenwerkingsverband Brabantse Wal PO werken acht schoolbesturen in de regio Bergen op
Zoom samen, om vorm te geven aan Passend Onderwijs. Dit zijn vijf besturen van reguliere scholen
en drie besturen voor Speciaal Onderwijs. Het samenwerkingsverband is de netwerkorganisatie die
partijen verbindt, kennis ontwikkelt en is het loket voor passend onderwijs in de regio. Meer
informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website www.swvbrabantsewal.nl.
Samenwerkingsverband Brabantse Wal heeft een groot aantal ondersteuningsactiviteiten om
passend onderwijs op de aangesloten scholen zo goed mogelijk te realiseren. De Klimtoren wordt
met ingang van schooljaar 2021 een nieuwe ondersteuningsactiviteit.
Algemene informatie
De Klimtoren wordt ondergebracht bij De Krabbenkooi te Bergen op Zoom; school van Stichting
ABBO, één van onze reguliere schoolbesturen.
De Klimtoren is een tijdelijke onderwijsplaats voor hoogbegaafde dubbel bijzondere leerlingen in de
leeftijd van 6-12 jaar. De leerlingen gaan drie dagen naar De Klimtoren en twee dagen naar hun eigen
reguliere basisschool.
De groep wordt geleid door een leerkracht (1,0 fte) en een professional uit het vml. cluster 4onderwijs (0,8 fte). De leerkracht wordt aangesteld bij Stichting ABBO; de professional cluster 4
wordt gedetacheerd vanuit Koraal/Driespan.
Het doel van De Klimtoren wordt uitgebreid beschreven in het uitwerkingsdocument. In het kort
komt het erop neer dat aan de leerlingen een verrijkt programma wordt aangeboden dat past bij hun
leer- en opgroeibehoeften. De leerkracht op de reguliere basisschool wordt geleerd de leerlingen de
uitdagingen te bieden de ze nodig hebben en hoe het verrijken van het onderwijs in de reguliere klas
gerealiseerd kan worden. Na (in principe) 40 schoolweken volgen de leerlingen volledig het onderwijs
op de best passende (bij voorkeur reguliere) basisschool.

Voor deze specifieke functie zoeken wij een leerkracht met:
 Deskundigheid en ervaring op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen
 Deskundigheid om leerkrachten in het basisonderwijs te coachen
 Motivatie en capaciteiten om deze nieuwe voorziening vorm te geven
 De overtuiging dat ook voor deze kinderen de juiste plek en het juiste onderwijs geboden moet
worden.
 De competenties om deze speciale groep als logisch onderdeel van de school te laten
functioneren.
 Onderwijsbevoegdheid en bij voorkeur een relevante masteropleiding.
 Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
Overig
 Je hebt een rijbewijs en een eigen auto ter beschikking
 Je bent fulltime beschikbaar
 De precieze datum van aanstelling vindt plaats in overleg.
Wij bieden
 Een verantwoordelijke, uitdagende en afwisselende functie waarin veel ruimte is voor flexibiliteit
en eigen inbreng in een dynamisch schoolteam.
 Een bovenschoolse bestuursbenoeming bij Stichting ABBO. Inschaling vindt plaats in OP-schaal
Leraar L11 en op basis van relevante ervaring in het onderwijs;
 Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van één jaar met zicht op vast bij voldoende
functioneren;
 Arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het Primair Onderwijs.
Contact en reactietermijn
Voor nadere inlichtingen over de vacature kan contact opgenomen worden met Hellen Persoon,
directeur-bestuurder samenwerkingsverband via 06-18226879 of directiepo@swvbrabantsewal.nl
Stuur je motivatiebrief en CV zo spoedig mogelijk doch vóór 12 april 2021 aan Hellen Persoon,
directeur-bestuurder via: secretariaat@swvbrabantsewal.nl .
Sollicitatiegesprekken worden gepland op dinsdag 13 april 2021.

