Rafael is een school voor
zeer moeilijk lerende
kinderen in Utrecht.
Leerlingen met een
verstandelijke beperking
van 4 tot 12 jaar krijgen
onderwijs op
de locatie onderbouw
aan het Attleeplantsoen
te Utrecht, of op

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

de locatie bovenbouw
op de Bontekoelaan 9 te
Utrecht.

Leerkrachten ZML
I.v.m. zwangerschapsverlof per oktober 2019
WFT 0.6 Speciale leerstroom 9-10 jarige
WFT 0.8 Kleutergroep
Functieomschrijving:




Onze visie
Elke leerling kan zich
ontwikkelen en is uniek
en bijzonder. Op Rafael
gaan we op zoek naar de
balans tussen autonomie
en afhankelijkheid. Wij
hebben de kennis van,
de ervaring met en hart
voor de leerling.
We gaan met creativiteit
en flexibiliteit op zoek
naar manieren zodat de
leerlingen zich kunnen
ontwikkelen tot zo
zelfstandig mogelijke en
gelukkige mensen.






Geeft onderwijs op basis van plannen die aansluiten bij de behoefte
van de leerlingen en bij de door de school vastgestelde leerdoelen
Evalueert het gegeven onderwijs, de begeleiding en de resultaten
Creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig
en gewaardeerd voelen
Werkt samen met in- en externe specialisten en deskundigen
Ziet ouders als partner
Draagt bij aan de (pedagogische) koers van de school en de
ontwikkeling van onderwijsprogramma’s
Neemt deel aan scholings- en trainingsactiviteiten, en collegiale
coaching en consultatie

Functie-eisen:










Affiniteit met de doelgroep: leerlingen met een verstandelijke
beperking tussen 4 en 12 jaar
PABO + Master Sen
Vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis die past bij
leerlingen met een verstandelijke beperking, Autisme en/of
Hechtingsproblematiek
Ervaring binnen cluster 3 / cluster 4
Vaardigheid in het omgaan met leerlingen met leer- en
gedragsproblemen
Vaardigheid in interdisciplinaire samenwerking
Vaardigheid in het communiceren met ouders
Reflectievermogen op eigen handelen
Humor, creativiteit en flexibiliteit

Wij bieden: Een flexibele baan met salaris in L11 schaal in een fijn
team en een bijzonder leuke doelgroep.
www.rafaelschool.nl
Attleeplantsoen 39
3527BA Utrecht
030-2936351

Inlichtingen:

Pien van Gendt, directeur
Telefonisch: 06-43354475

Schriftelijke reacties richten aan: Pien van Gendt, directeur
p.vangendt@rafaelschool.nl

