SWV PO de Meierij zoekt in samenspraak met basisschool de Vorsenpoel met ingang van het
schooljaar 2022-2023 een

leerkracht voor de TOP groep
(1,0 fte)
Samenwerkingsverband PO de Meierij regio Zuid en BS de Vorsenpoel;
willen graag in gesprek komen met leerkrachten die geïnteresseerd zijn in een aanstelling voor de TOP
groep wat wordt ingevuld bij basisschool de Vorsenpoel,

Groepsarrangement TOP groep (Tijdelijk op een andere plek)
Op basisschool de Vorsenpoel is er sinds schooljaar 2018 – 2019 het groepsarrangement TOP. Een
groepsarrangement valt onder verantwoordelijkheid van het SWV en wordt vormgegeven i.s.m.
regulier onderwijs.
Een TOP groepen zijn groepen waarin kinderen geplaatst kunnen worden in de leeftijd van 6-12 jaar.
Op de Vorsenpoel zijn drie groepen (3-4, 5-6, 7-8). Het betreft kinderen met op de gebieden van
leerontwikkeling, gedrag en/of psychische problematiek die binnen het regulier onderwijs tegen
grenzen aan lopen. De aanpak binnen de TOP groepen is erop gericht om de kinderen, school en
ouders voldoende handvatten te geven om na een afgebakende periode weer terug te kunnen keren
naar de reguliere school.
Hierbij is het ook van belang om de leerkracht van de reguliere groep tools aan te reiken, waarmee
zijn of haar handelingsrepertoire kan worden versterkt.
De leerkrachten die deze groepen begeleiden zijn in dienst van het schoolbestuur en zullen worden
gedetacheerd bij Samenwerkingsverband de Meierij.
Het Samenwerkingsverband heeft de regie over groepsarrangementen en zo ook over de TOP
groepen. Vanuit Ondersteuningseenheid Zuid wordt instroom, OPP, de begeleiding van school en
ouders en de uitstroom aangestuurd. Als leerkracht binnen dit arrangement maak je qua
samenwerking deel uit van het team van de Vorsenpoel waar de TOP gevestigd is. De dagelijkse leiding
aan de leerkrachten van deze groepen is in handen van de directie van de school.
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Profielschets
De bezetting is een leerkracht met een onderwijsassistent. Er zitten 8 tot maximaal 15 kinderen in de
groep. Van de leerkracht worden de volgende voorwaarden verwacht:
•

Achter de doelstelling staan van de TOP groep; vanuit een specifieke groepsaanpak de leerlingen
voldoende handvatten bieden om naar een reguliere groep door te kunnen stromen.

•

Een uitgesproken visie op passend en inclusiever onderwijs

•

Veel aandacht voor sociale vaardigheden en gedrag.

•

Het gedrag van leerlingen verklaart vanuit onmacht i.p.v. onwil, denken in kansen en
mogelijkheden van kinderen.

•

Gewenst gedrag van de leerlingen beloont en hierdoor voor succeservaringen zorgt, waardoor het
zelfbeeld en zelfvertrouwen van de leerling wordt versterkt

•

Out of the box kunnen denken; methodes/aanpak/regels/houding (ook los kunnen laten)

•

Kennis van de recente ontwikkelingen van onderwijsaanbod aan kinderen met specifieke
ontwikkelingsvragen op het gebied van leerontwikkeling, gedrag en/of psychische problematiek.

•

Een rijke leeromgeving kunnen neerzetten in de groep

•

Kritische houding t.a.v. zichzelf als begeleider, feedback kunnen geven en ontvangen

•

Lerende houding

•

Goed (veelvuldig) contact met ouders en instanties kunnen opbouwen

•

Intensieve samenwerking met de reguliere school waar TOP groep gehuisvest is.

•

Kindgericht, het individu zien.

•

Kennis van groepsdynamische processen

Reactie
Als je geïnteresseerd bent in bovengenoemde vacature vragen we je om een gemotiveerde reactie en
je CV te sturen. Je reactie kan tot zondag 3 juli gestuurd worden naar oezuid@demeierij-po.nl
t.a.v. Pieter-Jan van Hoof.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Debbie van der Pas, orthopedagoog van de TOP
groepen 06 21234703 of Pieter-Jan van Hoof, manager regio Zuid SWV PO de Meierij 06 43535642.

Procedure
De sollicitatiegesprekken zijn gepland in de week van 11 juli.
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