Het bestuur van de Stroming vraagt vanaf september 2022 een

leerkracht (M/V)
(0,075 wtf/ maandagmiddag)
om kinderen van De Stroming onderwijs met hun handen te geven binnen een
Stromingsbrede praktische voorziening: De Werkplaats
Als pilot van in ieder geval één schooljaar gaat De Stroming een Stromingsbrede
voorziening vormgeven voor leerlingen uit groep 7 & 8 die zullen uitstromen naar
praktijkonderwijs of die sociaal emotioneel dusdanig vastlopen dat hun cognitieve
ontwikkeling stagneert en niet meer gemotiveerd naar school kunnen gaan. Deze
voorziening gaat op maandagmiddag plaatsvinden en sluit aan bij de bestaande Werkplaats
van CBS Het Baken te Werkendam.
We zoeken een collega die affiniteit heeft met de genoemde doelgroep, iemand die goed is
in het creëren van een pedagogisch klimaat waarin vertrouwen geven, focus op groei en
ruimte geven, maar ook duidelijke grenzen centraal staan en graag met zijn/haar handen
werkt. De huidige leerkracht van De Werkplaats heeft talent om te kunnen werken met hout
en elektriciteit. We zoeken een collega die aanvullende talenten heeft, zodat we het aanbod
binnen De Werkplaats kunnen uitbreiden. Denk hierbij aan koken, textiele vormgeving,
bloemschikken, dierverzorging, verzorging, etc.
Samen met de huidige leerkracht van De Werkplaats en in overleg met de coördinator geef
je planmatig les aan de kinderen binnen De Werkplaats. Diverse praktische werkvormen
komen aan bod en worden gekoppeld aan persoonlijke doelen waar de kinderen aan
werken.
Na de zomervakantie bestaan de eerste werkzaamheden uit meelopen met de huidige
Werkplaats, plannen en voorbereiden van de activiteiten en het screenen van de leerlingen
die gaan deelnemen aan de voorziening.
Ben je enthousiast en zoek je een uitdaging naast je huidige baan; dan ben je van harte
uitgenodigd om te solliciteren naar deze functie!
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Johan Nieuwkoop (voorzitter Beleidsgroep
Passend Onderwijs). Hij is bereikbaar via directie.hetbaken@destroming.eu Een schriftelijke
sollicitatie met CV voorzien van een onderbouwing kun je voor 25 juni richten aan Elise van
Es,
beleidsmedewerker
HRM,
via
het
volgende
e-mailadres:
personeelszaken@destroming.eu

