Leerkracht GRIPklas

(0,6 - 1,0 FTE)

De PIT Groningen
Functieomschrijving
Voor onze startende Samen naar School klas, de GRIPklas, zijn we op zoek naar een ervaren en enthousiaste collega
leerkracht basisonderwijs. GRIP staat voor Groningen, Inclusief en Passend. Je komt te werken binnen De PIT en neemt
daar de regie over de groep zorgintensieve kinderen met een communicatieve beperking. Je bent verantwoordelijk voor
het dagelijks reilen en zeilen in de klas waarbij je veel overleg hebt met ouders, begeleiders en therapeuten.
Heb jij ervaring in het speciaal onderwijs en ga je graag met ons het avontuur aan? Dan zijn we op zoek naar jou!

Onze locatie
De GRIP-klas is een gloednieuw ouderinitiatief op onze exnovatief kindcentrum De PIT Groningen. Stichting Milo en de
gemeente Groningen zijn er nauw bij betrokken. De vier pijlers van GRIP zijn: onderwijs, inclusie, ondersteunende
communicatie en ouderbetrokkenheid.
Kindcentrum De PIT Groningen bestaat nu een jaar en telt zo’n 90 leerlingen. Daarnaast hebben we buitenschoolse opvang
(BSO), een peutergroep en een babygroep. We zijn een kindcentrum van 0 tot 13 jaar en groeien door naar 0 tot 18 jaar.

Jij bent:
•
•
•
•

toe aan een nieuw avontuur in
onderwijsland;
enthousiast en creatief;
in het bezit van een PABO-diploma en
iemand met ervaring in het speciaal
onderwijs, liefst ook met
ondersteunende communicatie.

Wij bieden:
•
•
•
•

een contract voor 1,0 FTE (parttime in overleg), inschaling conform
CAO Primair Onderwijs;
een plezierige werkplek waar je de mogelijkheid hebt om je functie
deels zelf vorm te geven;
een inspirerende omgeving waarin je gemotiveerd wordt om jezelf te
ontwikkelen en
een professioneel ondersteuningsteam van Primenius om je bij te
staan.

Reageer
snel
opvoor
deze
vacature!
Je kunt jouw brief
en CV
30 september
2022 mailen naar Freek Velthausz: freek.velthausz@primenius.nl
Hij is de directeur van De PIT Groningen.
Wil je meer informatie over de vacature, dan kun je hem ook bellen: 06 22 69 08 23.
De gesprekken worden begin oktober gevoerd.
Daarna zullen we zo spoedig mogelijk starten met de GRIP-klas.
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