Vacature:

Leerlingondersteuner/Begeleider D (wtf 0,6)
Montessori Lyceum Groningen
Datum publicatie:
Sluitingsdatum:
Vacaturenummer:

15 maart 2019
24 maart 2019
19.026

Het Montessori Lyceum is een havo/atheneum-school met een uitdagende onderwijsvisie en een erkend
Montessoriprofiel. Leerlingen ontwikkelen zich in een stimulerende omgeving tot onafhankelijke jonge mensen.
Het Montessori Lyceum Groningen heeft twee locaties, jaar 1 t/m 5 atheneum gaan naar ons sfeervolle gebouw
in Helpman. In het schooljaar 2018-2019 zitten de eindexamenklassen Havo 5 en Atheneum 6 aan de Kerklaan
in Haren. Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaan alle Montessori-leerlingen naar de locatie Helperbrink.
Functie
Wij zijn per 21 mei 2019 ter vervanging van zwangerschapsverlof op zoek naar een energieke en enthousiaste
orthopedagoog. In deze brede functie worden docenten gecoacht/begeleid, krijgen leerlingen extra
ondersteuning aangeboden en wordt uitvoering gegeven aan diagnostiek. Ook heeft de orthopedagoog een rol in
de intakeprocedure van nieuwe aanmeldingen.
Wij zoeken een collega die:
- Een afgeronde opleiding heeft op academisch niveau, bij voorkeur geregistreerd is als orthopedagooggeneralist, GZ psycholoog of schoolpsycholoog (NIP);
- Bij voorkeur enkele jaren ervaring heeft in het voorgezet onderwijs, dan wel aantoonbare affiniteit heeft
met de doelgroep;
- Zelfstandig en in teamverband kan werken;
- Stressbestendig, zelfreflectie en flexibel is;
- In staat is samen met de docent bij complexe situaties te begeleiden;
- Gemakkelijk het initiatief neemt en een proactieve werkhouding.
Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal 11 van de geldende CAO VO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal
€ 4.748,- bij een volledige aanstelling.
Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons worden leerlingen gezien en
krijgen zij ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Wij geven hen de basis voor de toekomst en doen dit met
elkaar. Samen zijn we ‘Sterk in leren!’
Vanuit de kernwaarden lef, focus en vertrouwen geven wij vorm aan de inhoud van het onderwijs.
Waarbij je als medewerker durft te kiezen voor kwaliteit en eigenaarschap. Dat je hierbij oog hebt voor je eigen
ontwikkeling, stimuleren wij met een uiteenlopend aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden.
Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan maken we graag kennis met je! Je kunt je sollicitatie en cv richten aan: solliciteren@o2g2.nl. Vermeld in de
onderwerp-regel de vacature en het vacaturenummer 19.026 waarop je solliciteert.
Informatie
Informatie over de school vind je op de website: www.montessorilyceumgroningen.nl
Meer informatie over de functie is in te winnen bij de heer A. Moeijes (rector) via a.moeijes@o2g2.nl
of 06-10479807

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

