
    

LEERKRACHT VOOR DE EXTERNE DIENST
Mytylschool Gabriël ondersteunt middels onze externe dienst reguliere scholen in het realiseren en optimaliseren van het 
onderwijs aan kinderen en jongeren die een ondersteuningsbehoefte hebben van fysiek-medische aard. 
Elke reguliere school is verantwoordelijk voor de basisondersteuning van de leerlingen. Als de basiszorg van de reguliere school 
niet toereikend is om de ondersteuningsbehoefte van een leerling op medisch-fysiek gebied te beantwoorden, kan specifieke 
expertise worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband van de school. Bij diverse samenwerkingsverbanden in onze 
regio werken één of meer leerkrachten van onze externe dienst. Voor de samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs 
zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.

WERKZAAMHEDEN:
• Ondersteunt docenten en het team bij de begeleiding van leerlingen met fysiek-medische beperkingen. 
• Coacht leerlingen met een fysiek-medische beperking 
• Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling passend onderwijs van het samenwerkingsverband.

OPLEIDING, KENNIS, INZICHT EN VAARDIGHEDEN:
• heeft een diploma PABO en master EN heeft een pré; 
• deskundig op het gebied van passend onderwijs, bij voorkeur vanuit ervaring als 

docent of als gedragswetenschapper in het onderwijs.
• heeft kennis van (ortho)pedagogische en didactische methoden en technieken voor 

het begeleiden van leerlingen met fysiek-medische beperkingen;
• heeft kennis van en inzicht in de zorg- en hulpverleningsstructuur ten behoeve van leerlingen in de doelgroep;
• heeft aantoonbaar vaardigheid in het hanteren van methodieken en instrumenten op het gebied van onderwijs en 

ondersteuning aan leerlingen in de doelgroep;
• heeft aantoonbaar goede vaardigheden op het gebied van coaching en begeleiding van professionals.
• Is zelfstandig en gericht op samenwerking.

De benoeming betreft een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-PO in schaal L11.

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

Voor nadere informatie over bovenstaande functies kunt u mailen naar: 
mevrouw Didi van Schijndel, leerkracht externe dienst  (d.v.schijndel@mytylschool-gabriel.nl)
mevrouw Inge Oelen,   directeur-bestuurder  (i.oelen@mytylschool-gabriel.nl)

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

Heb je interesse, stuur uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk 17 juni 2020 naar de sollicitatiecommissie mytylschool Gabriël: 
vacature@mytylschool-gabriel.nl.
De gesprekken vinden plaats op maandag 22 juni 2020 in de middag.

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 augustus 2020 zijn wij op zoek naar een WTF 0,4 - 0,6
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