VACATURES LERAAR VASTE VERVANGINGSPOOL

In verband met doorstroom van vaste poolers in reguliere banen binnen onze kindcentra komen er
plaatsen vrij in de vaste vervangingspool van Plateau.
De vervangingspool draagt bij aan de invulling van kortdurende en langdurige vervangingen. In de
pool kunnen ook leerkrachten met een vast dienstverband tijdelijk werkzaam zijn in het kader van
mobiliteit (detachering behoort ook tot de mogelijkheden). Zij leggen zich voor een bepaalde tijd toe
op het lesgeven in verschillende groepen van verschillende kind centra binnen Plateau. Er zijn
plaatsen beschikbaar vanaf werktijdfactor 0,4-1,0.
Heb jij een PABO diploma, ben jij breed en flexibel inzetbaar, bij voorkeur bevoegd tot het geven van
gymlessen en voldoe je aantoonbaar aan de leerkrachtcompetenties :
• Interpersoonlijk competent;
• Pedagogisch competent;
• Vakinhoudelijk en didactisch competent;
• Organisatorisch competent;
• Competent in samenwerken met collega’s;
• Competent in het samenwerken met de omgeving;
• Competent in reflectie en ontwikkeling.
Dan nodigen wij jou graag uit om te reageren.
Je kunt in aanmerking komen voor een aanstelling in de vaste vervangingspool voor minimaal
werktijdfactor 0,4, schaal L10 (basisonderwijs) en schaal L11 (speciaal basisonderwijs en (voortgezet)
speciaal onderwijs) cao PO, met uitzicht op een vast dienstverband.
Werken bij Plateau
Bij Plateau Integrale Kindcentra komen kinderen van 0 tot 13 jaar samen om te leren, te spelen, te
ontmoeten en zich te ontwikkelen. Plateau is binnen de gemeente Assen dé organisatie voor primair
onderwijs en kinderopvang.
Wij gaan uit van een dagprogramma op het gebied van onderwijs, opvang en ontwikkeling van
kinderen. Onze kind centra worden als één geheel geleid en de medewerkers vormen één team.
Uitgangspunt voor alle activiteiten is dat het belang van het kind voorop staat.
Plateau heeft 13 kindcentra voor primair onderwijs, waarvan 1 voor speciaal basisonderwijs en 1
voor speciaal onderwijs. Wij bieden diversiteit door onder meer Jenaplan-, Dalton-, Ervaringsgerichten TLIM-onderwijs aan te bieden. Daarnaast beschikt Plateau over een leercentrum voor Voortgezet
Speciaal Onderwijs (13-20 jaar) en een onderwijskundig expertisecentrum voor het jonge kind (4-7
jaar). Plateau is werkgever van ongeveer 500 mensen. Gezamenlijk verzorgen zij iedere dag
onderwijs en opvang voor duizenden kinderen in Assen.

Een goed begin voor nieuwe leerkrachten
Plateau wil nieuwe goed opgeleide en start bekwame leraren graag binden aan haar kindcentra.
Daarom word je vanaf de start goed begeleid en opgenomen in het team. Ben je nog niet bevoegd
om gymlessen te geven dan betaalt Plateau jouw opleiding hiervoor. Plateau biedt een tweejarig
begeleidingstraject waarbij diverse thema’s worden behandeld en er mogelijkheid voor intervisie is.
Veel leraren ervaren de stap van de PABO opleiding naar de dagelijkse praktijk binnen een
kindcentrum als een grote stap. Je moet zoeken naar de juiste (vak)didactische werkwijze binnen
verschillende groepen, orde houden, omgaan met gedragsproblemen, het stellen van grenzen en
opbrengstgericht werken.
Dit programma wordt door onze nieuwe leraren zeer gewaardeerd en maakt Plateau tot een
interessante werkgever.
Leraren bekwaam en bevoegd
Als leraren hun kennis en vaardigheden actueel houden en vergroten verbetert de kwaliteit van het
onderwijs. Binnen Plateau is die bereidheid groot, variërend van vervolgopleidingen management,
opleiding tot kindercoach of een opleiding master Educational Needs.
Plateau biedt trainingen aan op het gebied van duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling
gericht op zowel beginnende, ervaren en zeer ervaren leraren. Er wordt daarnaast veel gebruik
gemaakt van de mogelijkheden voor collegiale consultatie, facilitering teamtrainingen professionele
cultuur, facilitering Video Interactie Begeleiding en in- of externe coaching en begeleiding.
Doorgroeimogelijkheden
Leraren die doorgroeien kunnen senior leraar worden op een bepaald aandachtsgebied (bijv.
rekenen, taal, gedrag, hoogbegaafdheid, muziek, cultuur) en kunnen daarvoor een HBO+ opleiding
volgen. Als de scholing niet via de Lerarenbeurs wordt bekostigd dan betaalt Plateau de opleiding.
Mocht je ambities op het gebied van management hebben, dan bestaat de mogelijkheid om je laten
screenen op je kwaliteiten en deel te nemen aan het kweekvijvertraject voor potentieel
management.
Geïnteresseerd?
Je sollicitatiebrief incl. CV en referenties kun je per e-mail sturen aan : secretariaat@plateauassen.nl.

