Stichting Vrijescholen Athena
zoekt voor School de Lans in Brummen per 1 augustus 2022 een

Bevlogen Leerkracht 0,6-0,8 fte
Wij zijn:
De Lans is een kleine vrijeschool voor speciaal onderwijs in Brummen met circa 90 leerlingen. Wij
bieden SO- en VSO-onderwijs aan voor leerlingen van 4 tot 20 jaar met uiteenlopende beperkingen en
problemen. Daarnaast biedt de Lans onderwijs aan leerlingen op vmbo-t en havo niveau voor
leerlingen die in het reguliere VO of op andere VSO-scholen geen passende plek hebben kunnen vinden
of zijn uitgevallen.

Wij zoeken voor deze klas:
•
•
•
•
•

Een VO-leerkracht (vmbo-t en havo) met bevoegdheid voor een klas met leerlingen
tussen de 12 en 14 jaar.
Een flexibele instelling, improvisatietalent en rustige uitstraling
Liever een ‘zoeken hoe het kan’- dan een ‘doen hoe het hoort’-type
Kennis van of affiniteit met het vrijeschoolonderwijs en de vrijeschoolpedagogiek is een pre,
maar sollicitanten die interesse hebben in het vrijeschoolonderwijs worden ook van harte
uitgenodigd om te solliciteren
Een warm en geduldig hart voor leerlingen die niet in de gangbare onderwijssystemen bleken
te passen

Wij bieden:
•
•
•
•
•
•

Een fascinerende en betrokken werkomgeving waar medewerkers net zo veel leren als
leerlingen
Weinig hiërarchie en veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit
Een warme, kleinschalige school met zeer uiteenlopende leerlingen en veelzijdige collega’s
In het eerste jaar coaching in het omgaan met de leer- en gedragsproblemen van onze
leerlingen
In eerste instantie een benoeming voor een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling voor
0,6-0,8 fte
Inschaling conform de cao Primair Onderwijs. Op deze functie is schaal L11 van deze cao van
toepassing

Ben je enthousiast over deze vacature?
Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Corinne Vlaanderen via 0641490451 of c.vlaanderen@schooldelans.nl
Jouw cv, voorzien van een motivatiebrief, kun je tot uiterlijk 5 juni 2022 sturen aan:
c.vlaanderen@schooldelans.nl

