Ben jij een leraar
met een hart voor leerlingen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
ONDERWIJS OP MAAT
Het Pleysier College Transvaal is een bruisende
school voor voortgezet speciaal onderwijs. We geven
in kleine klassen les aan leerlingen met ernstige
gedragsproblemen, van praktijkschoolniveau tot en
met vmbo-kaderniveau. Onze school gaat graag net
iets verder dan andere scholen: het leveren van
maatwerk is onze uitdaging.
ONS ONDERWIJS
Leerlingen krijgen een aanbod voor toeleiding naar
arbeid (praktijkafdeling) of naar vervolgonderwijs
(vmbo-afdeling).
Ons lesaanbod bestaat enerzijds uit een vast pakket,
maar biedt anderzijds ook voldoende ruimte voor
maatwerk voor elke leerling om te werken aan het
ontwikkelen van de vaardigheden die hij of zij nodig
heeft om goed te kunnen functioneren op de
vervolgplek.

Want net zoals de ambities en mogelijkheden van
onze leerlingen verschillen, verschilt ook hun
ontwikkelingsperspectief. Daarom krijgt iedere
leerling een onderwijsprogramma dat gericht is op
persoonlijke groei en het eigen toekomstperspectief.
MEERDERE VACATURES
We hebben op dit moment meerdere vacatures en
zoeken leraren voor zowel onze praktijkafdeling als
voor onze vmbo-afdeling.
KEI IN DIDACTIEK
Je geeft bij ons les in de avo- of vmbo-vakken en
bent daarnaast mentor van een aantal leerlingen.
Door de diversiteit aan niveaus van onze leerlingen is
het van belang dat je didactisch zeer sterk in je
schoenen staat.

DIT ZIJN JE TAKEN
 Je geeft les in de avo- of vmbo-vakken in
kleine klassen (6 tot 12 leerlingen).
 Je bent mentor van een vaste groep
leerlingen.
 Je biedt een krachtige, veilige en uitdagende
leeromgeving.
 Je bevordert het zelfvertrouwen van je
leerlingen door positieve feedback en
oprechte betrokkenheid.
 Je legt zorgvuldig verslag van de
ontwikkeling van je leerlingen.
 Je bent medeverantwoordelijk voor het
pedagogisch klimaat.
DIT BEN JIJ
 Je houding straalt een natuurlijk gezag uit.
 Je bent een echte doorzetter en je kunt
tegen een stootje.
 Je bent in staat om op een professionele
wijze evenwicht in nabijheid en afstand naar
de leerlingen toe te bewaren.
 Je bent enthousiast en betrokken bij onze
leerlingen.






Je kunt goed zelfstandig en in teamverband
werken.
Je communiceert op een open, proactieve
manier.
Je zet je graag extra in om de kwaliteit van
onze school verder te verhogen.
Je hebt een afgeronde, passende opleiding.

DIT BIEDEN WIJ
 Wij bieden je een uitdagende werkomgeving
waar geen dag hetzelfde is; een werkplek
waarin ruimte is voor innovatieve,
deskundige collega’s.
 Wij zorgen voor een inwerkprogramma
zodat je snel vertrouwd raakt met je
collega’s, onze leerlingen, onze aanpak, de
zorgstructuur en de dagelijkse routines.
 We bieden je een collegiaal team en
deskundige ondersteuning.
 We betalen je een salaris dat past bij wat je
kunt en laat zien. Conform de CAO Primair
Onderwijs is dat een salaris in LB.
 Wij bieden je graag een vast dienstverband
aan als je de klik hebt gevonden met onze
leerlingen en onze organisatie.

NIEUWSGIERIG NAAR HET WERKEN OP ONZE SCHOOL?
Stuur een mail naar werkenbijtransvaal@pleysier.nl ,
dan nemen wij contact met je op.
KOM KENNISMAKEN!
Nieuwsgierig naar onze school? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen je graag meer over het
werken met onze leerlingen. Ben jij enthousiast en zijn wij dat ook? Dan nodigen we je graag uit voor een
kennismaking bij ons op school.
Stuur een mail naar we r ke nb ij tr a ns v aa l @p le ys ier. nl . Dan nemen wij contact met je op!
Hans Niehot
Directeur

www.pleysier.nl

