
    

GROEPSLEERKRACHT VSO 

Het betreft een functie voor 2 dagen (donderdag en vrijdag) in leerroute 2 van het VSO.  
Mogelijkheid  om meer uren te werken is bespreekbaar.

De benoeming is tijdelijk van 1 februari 2020 tot 1 augustus 2020 met uitzicht op een vast dienstverband.
Bij salaris en arbeidsvoorwaarden wordt de CAO-PO gehanteerd.

In leerroute 2 van het VSO zitten leerlingen van 12 tot 15/16 jaar. Naast de leerkracht zijn ook een 
onderwijsassistente en zorgassistente (Zorg in de Klas) aanwezig. De leerlingen hebben uitstroomprofiel 
dagbesteding.         

Ervaring in het Speciaal Onderwijs is een pré, maar ook leerkrachten  met affiniteit voor onze doelgroep 
worden uitgenodigd om te solliciteren.

Informatie over de functie kunt u via email opvragen bij mevrouw Igna van der Cammen, schoolleider VSO, 
i.vd.cammen@mytylschool-gabriel.nl, of mevrouw Lieke Segers, intern begeleider VSO, 
l.segers@mytylschool-gabriel.nl en tijdens kantooruren via telefoonnummer 073-8519100.

Voor informatie over onze organisatie en de functiebeschrijving, verwijzen wij u naar onze website 
www.mytylschool-gabriel.nl

Stuur uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk 12 december 2019 naar de 
sollicitatiecommissie  Mytylschool Gabriël: vacature@mytylschool-gabriel.nl.

De gesprekken vinden plaats op woensdagochtend 18 december 2019.

Ambitieus, authentiek, eigen-wijs. Dat zijn onze kernwaarden, want 
wij zijn ‘Niet voor watjes!’ Dat geldt voor onze leerlingen, collega’s en 
ouders. Dat we steeds een stapje verder gaan, is een uitspraak van één 
van onze leerkrachten en verwoordt precies waar wij elke dag aan wer-
ken!
Mytylschool Gabriël is een school voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs in ’s-Hertogenbosch. 

Wij verzorgen onderwijs en gespecialiseerde zorg aan leerlingen tot en 
met 19 jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking of chroni-
sche/langdurige ziekte.
Samen met onze partners in KinderExpertiseCentrum Atlent zetten we 
ons dagelijks in voor ons belangrijkste doel: leerlingen zelfbewust hun 
plek in de maatschappij laten innemen. 
www.mytylschool-gabriel.nl
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Met ingang van 1 februari 2020 zijn wij op zoek naar een collega
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