LEERKRACHT VOOR
HOOGBEGAAFDE
LEERLINGEN

Atlant Basisonderwijs
verzorgt onderwijs
aan negen unieke
basisscholen in de
gemeente
Velsen.

FTE: 1,0
(ook in deeltijd in te vullen)
Schaal: L11

Op Via Nova, een afdeling die gericht is op
onderwijs voor hoogbegaafden, bieden wij een
uitdagende baan binnen een enthousiast
en betrokken team. Nieuwsgierig?
Wij vertellen jou graag meer.
Op Via Nova kun jij jouw orthopedagogische & orthodidactische kwaliteiten heel
goed inzetten. Sterker nog, dat is juist waar wij naar op zoek zijn! De kinderen die
op Via Nova zitten, zijn hoogbegaafde kinderen die veelal ook te maken hebben
met samengestelde problematiek. Zie jij dit als een uitdaging en kom jij het beste
tot jouw recht als jij echt iets voor individuele kinderen kan betekenen in een
coachende rol? Ben jij een echte aanpakker en stressbestendig? Dan komen wij
graag met jou in contact!

WIE ZIJN WIJ?
Via Nova is een afdeling gericht op onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Via
Nova is onderdeel van basisschool De Beekvliet. Komend jaar gaat Via Nova een
transitiejaar in, waar van exclusief onderwijs naar inclusief onderwijs overgaan
Atlantwordt.
Basisonderwijs
Voor sommige kinderen blijft een aparte setting als Via Nova noodzakelijk.
verzorgt
HOE ZIET DE GEMIDDELDE DAG ER UIT?
Alleenonderwijs
risicokinderen, kinderen die naast zorg voor hoogbegaafdheid ook andere
aanondersteuningsbehoeften
negen unieke
De gemiddelde dag bestaat niet in het onderwijs, maar wij willen jou toch graag
hebben of waar sprake is van samengestelde problemabasisscholen
in dezij geen passend onderwijs kunnen krijgen in een reguliere groep,
een beeld geven hoe een dag bij ons er uit ziet.
tiek waardoor
gemeente
Wij starten de dag gezellig met een kop thee samen met collega’s voor de briefing.
krijgen
bij Via Nova een passend aanbod.
Dan komen de kinderen binnen en nemen wij de dag met elkaar door. Wat speelt
Via NovaVelsen.
werkt voornamelijk aan welbevinden, structuur, schoolritme en plezier in
er? Hoe zit jij in jouw vel? Wij behandelen regelmatig een vraagstuk bij de start.
leren krijgen. Wij hebben aandacht voor het ‘leren leren’, de executieve functies en
Vervolgens start het programma, wij werken in drie blokken. In blok 1 is er tijd
bieden de leerstof ‘topdown’ aan.
en ruimte voor de kinderen om aan een eigen project te werken. Zij kiezen zelf
het onderwerp en werken individueel. In blok 2 staat wereldoriëntatie op het
WAT BIEDEN WIJ JOU?
programma en wordt er samengewerkt in kleine groepjes. Wij eindigen de dag met
Bij ons krijg jij de kans om specialist te worden op het gebied van hoogbegaafdde leerlijnen. Dit doen de kinderen in hun eigen leerlijn via Gynzy.
heid. Wij bieden jou ruimte om te groeien en jouzelf te ontwikkelen. Jij komt in een
team van betrokken en bevlogen collega’s die oog en zorg hebben voor elkaar. Jij
WIE ZOEKEN WIJ?
wordt het eerste jaar begeleid en ondersteund door een hoogbegaafdencoach. Wij
Wij zijn op zoek naar een bovenbouwleerkracht, die stevig in zijn of haar schoenen
bieden jou ook ruimte om jouzelf te blijven professionaliseren door onder andere
staat en een onderzoekende houding heeft. Deze baan vraagt iets anders van jou
onze Atlant Academy. Wij vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan
dan voor een reguliere groep kinderen staan. Er wordt veel maatwerk van jou geover de juiste balans tussen werkplezier en persoonlijke ontwikkeling.
vraagd, waardoor het belangrijk is dat jij flexibel bent. Ook is het essentieel dat jij
empathisch bent, zodat jij een band kan opbouwen met de kinderen in jouw groep
ENTHOUSIAST?
en iets kunt bereiken. Wij vinden het belangrijk dat jij minimaal in het bezit bent
Interesse? Dat is mooi! Stuur jouw CV en motivatiebrief naar Chantal Engels via
van een PABO-diploma en daarnaast jouw kennis hebt uitgebreid door het volgen
sollicitatie@atlantbo.nl. Wij ontvangen jouw reactie graag uiterlijk 10 mei 2020.
van de Master (S)EN, Orthopedagogiek, ECHA-specialist of opleidingen van Novilo.
Het sollicitatiegesprek zal gepland worden op vrijdag 15 mei 2020. Afhankelijk van
de dan geldende richtlijnen vanuit de Rijksoverheid zal dit gesprek ofwel op locatie
ofwel via Teams plaatsvinden. Toch nog (wat) vragen? Dat kan altijd! Voor inhoudelijke vragen helpt Priscilla Deinum, Directeur Via Nova, jou graag verder. Jij kunt
haar bereiken via directie.beekvliet@atlantbo.nl. Heb jij vragen over de procedure?
Neem dan contact op met Chantal Engels via chantal.engels@atlantbo.nl.
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