MosaLira zoekt avonturiers
Want echte avonturen beleef je voor de klas!
VSO Leerkracht (WTF 0,6000)
Voor het vervolg van ons schooljaar zijn wij op zoek naar een energieke leerkracht voor het verzorgen
van lessen in verschillende leerjaren voor bètavakken op VMBO en HAVO. Leerkrachten fungeren
tevens als mentor van een klas. Werken als leerkracht is een zeer bijzonder beroep en het werken met
deze leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte maakt dit werk nog meer bijzonder.
Naast dat lesgeven jou op het lijf geschreven is, je de benodigde opleiding(en) hebt genoten en jij je
thuis voelt in de klas, wil jij ook je steentje bijdragen aan het mede vormgeven van de
(door)ontwikkeling van onze scholen. Je houdt ervan jezelf te blijven ontwikkelen en de ontwikkeling
bij je leerlingen te stimuleren. Ook geef jij graag dat extra duwtje in de rug bij zowel leerlingen als
collega’s en krijg je er energie van om écht het verschil te maken.

-

Pabo-diploma of 2e graads bevoegdheid;
Ervaring en affiniteit met de doelgroep;
Kennis en werkervaring in de VO methodes is een pré;
Ook ben je multifunctioneel inzetbaar als groepsleerkracht, kun je OPP’s en groepsplannen
schrijven en ben je gewend te werken vanuit de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling;
Je weet een veilige omgeving te creëren binnen je klas;
Je staat stevig in je schoenen en houdt wel van een beetje avontuur.

Zeg jij volmondig ‘JA’ op deze punten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wie is MosaLira?
MosaLira staat voor leren, onderwijs en opvoeding en is het bevoegd gezag van 16 scholen in
Maastricht. Wat ons kenmerkt is de diversiteit aan basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,
voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC (primary), allemaal binnen een straal
van maar enkele kilometers! Persoonlijke talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving
zijn voor MosaLira leidend. Elke school vult dit op eigen wijze in, passend bij de leerlingen en de
schoolomgeving. MosaLira telt 5.000 leerlingen en 660 onderwijshelden. De schooldirectie is integraal
verantwoordelijk voor de school (scholen) en wordt daarin ondersteund door het Bestuurskantoor
waarin verschillende afdelingen zijn vertegenwoordigd. Gezamenlijk dragen we de
verantwoordelijkheid om er een onvergetelijk schooljaar van te maken en deze reis te maken.
Wie is IvOO?
IvOO biedt onderwijs aan leerlingen met een onderwijsbehoefte (zowel didactisch als pedagogisch) die
vraagt om een veilige, kleinschalige, gestructureerde, en een op de individuele leerling afgestemde
leeromgeving en leerkrachtgedrag. Op dit moment hebben alle leerlingen een stoornis in het
autistisch spectrum. Omdat de nadruk steeds meer ligt op de onderwijsbehoefte van een leerling en
minder op stoornissen, zullen er in de loop van komende jaren mogelijk ook leerlingen onderwijs
volgen op het IvOO die geen stoornis hebben in het autistisch spectrum, maar wel een gelijksoortige
onderwijsbehoefte.
Het IvOO biedt onderwijs en begeleiding die de leerlingen zo goed mogelijk in staat stelt om door te
stromen naar arbeid, dagbesteding en vervolgonderwijs om uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk te
functioneren in de maatschappij.

Wat hebben we te bieden:
•
•
•
•
•
•

Bij het uitvoeren van jouw functie hoort natuurlijk een beloning volgens de CAO PO;
Ontwikkeling juichen we toe! Mocht je nadenken over een cursus/opleiding dan denken we
graag mee;
We bieden jou de kans om een stuk medeverantwoordelijkheid te pakken in de dagelijkse
processen en staan open voor een frisse blik; laat van je horen;
Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden onder andere op het gebied van facilitering
sport, vakanties en collectieve zorgverzekering;
Geen dag is hetzelfde, dus aan uitdaging geen gebrek;
Naast een prettige werksfeer en een bijzondere club collega’s, maak je deel uit van een
onderwijsstichting die haar leerlingen het beste onderwijs wil bieden in hartje Maastricht.

Meer informatie?
Heb je vragen of wil je meer informatie stuur ons een mailtje: werken@mosalira.nl. Voor meer
inhoudelijke informatie over de school kun je contact opnemen met Roger Willems via
043 346 7730.
Inchecken?
Hebben we je aandacht getrokken en stap jij graag aan boord, stuur dan je CV en motivatiebrief vóór
10 oktober 2019 naar werken@mosalira.nl o.v.v. vacaturenummer 19/20 L04.
We kijken uit naar je reactie!

