Vacature Leraarondersteuner Rebound Den Haag.
Het SWV zoekt voor Rebound Den Haag met ingang van het nieuwe
schooljaar een Leraarondersteuner (1,0 fte)
Algemene informatie
Rebound is een voorziening van het samenwerkingsverband, waar leerlingen met een relatief lichte
gedragsproblematiek ca. 13 weken begeleid kunnen worden op gedragsverbetering om daarna weer
terug geplaatst te kunnen worden in hun eigen school. Leerlingen zijn vier dagen per week op Rebound en
hebben daarnaast een terugkomdag op hun eigen school. In het aanbod op rebound wordt veel ingezet
op trainingen, om de gedragsverandering te realiseren. Maar ook schoolwerk en werken aan de
persoonlijke ontwikkeling zijn dagelijkse bezigheden.
Het team Rebound Den Haag bestaat uit zes medewerkers, inclusief de leidinggevende. Daarnaast spelen
stagiaires een belangrijke rol op Rebound. Het team wordt per 1 september aangevuld met een
orthopedagoog die één dag per week aanwezig zal zijn.
Kerntaken
- onder verantwoordelijkheid van de docent-mentor ondersteunende taken uitvoeren in
onderwijs;
- onder de formele verantwoordelijkheid van een docent-mentor heb je een zelfstandige taak in de
leerlingenbegeleiding (o.a. andere door het voeren van het mentoraat en het verzorgen van
trainingen conform de TOPs training );
- je bent belast met overige schooltaken en je levert een bijdrage aan de algemene organisatie van
Rebound;
- je handelt pedagogisch en didactisch conform de uitgangspunten van Rebound.
Kennis en vaardigheden
- je beschikt over een relevante mbo+/hbo-opleiding of zit in een
opleidingstraject daarvoor;
- je bent bekend met de pedagogisch-didactische uitgangspunten van de
Rebound en kan deze in al het handelen toepassen;
- je kan zelfstandig en in teamverband werken en staat open voor “best practices” van collega's;
- Je werkt aantoonbaar aan jouw professionele ontwikkeling.
Wij bieden jou
Een bijzondere werkomgeving met professionele, leuke en betrokken collega’s, een prettige werksfeer
en goede begeleiding.
Daarnaast bieden wij ook:
- salaris conform cao VO (schaal 7);
- vrij tijdens de schoolvakanties.
Ga jij deze uitdaging aan?
Mail uiterlijk 1 juli aanstaande je motivatie en Curriculum Vitae naar de afdeling personeelszaken
t.a.v. Merel Cools (m.cools@swvzhw.nl)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Blesting (Rebound Den Haag),
via 070-3360177 of k.blesting@swvzhw.nl
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.swvzhw.nl

