
   

invalDOCENT– VSO Alkmaar – 1 WTF 

Wij zijn op zoek naar een fulltime invaldocent (zwangerschapsvervanging) voor onze tweede klas VMBO BB/KB Afdeling Volgend 
onderwijs, die zich goed staande kan houden in een soms turbulente werkomgeving. Ben jij een sterke persoonlijkheid? Denk je liever in 
kansen dan problemen? Ligt jouw hart bij het speciaal onderwijs? Ben je start schooljaar 2021-2022 beschikbaar? Dan hebben wij een 
mooie baan voor je!  
 

Dit doe je in deze baan 

 Je bent mentor van een tweede klas leerlingen BB/KB. 

 Je werkzaamheden bestaan uit het geven van lessen aan deze klas, begeleiden van vaklessen van de vakdocent en het 

uitvoeren van (administratieve) mentortaken. 

 Je sluit aan bij vergaderingen en overleggen die voortkomen uit je werkzaamheden. 
En jij: 

 Kunt lesbegeleiding verzorgen op VMBO niveau tot en met leerjaar 4 van Nederlands, Wiskunde, Engels, en diverse 
wereldoriëntatie vakken. Je hebt een pabo-diploma of een tweedegraads lesbevoegdheid. 

 Bent doelgericht en gestructureerd en hebt een proactieve houding. 

 Hebt een gezonde dosis humor. 
 Kan goed samenwerken en staat open voor de inbreng van anderen. 

 Hebt een HBO+ werk- en denkniveau. 
 
Onze school 
De Spinaker is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en geeft onderwijs aan leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische 
stoornissen. Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van elke jongere op weg naar een volwaardige plaats in de samenleving. “Met 
Aandacht naar Zelfstandigheid”. 
Meer over ons vind je op: www.vsoalkmaar.despinaker.nl    

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Margot Beentjes, vestigingsdirecteur, 072-5140244. 
Maken we kennis met elkaar? 
Je kunt je motivatiebrief met cv tot uiterlijk 28-5-21 mailen naar directievsoalkmaar@ronduitonderwijs.nl  t.a.v. Margot Beentjes, 
vestigingsdirecteur.  
Inschaling en gesprekken 
De inschaling geschiedt conform de geldende CAO voor het Primair Onderwijs, schaal L11 .  
 
 

De Spinaker is onderdeel van Ronduit Onderwijs. De Spinakerscholen 
verzorgen speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar van 
Alkmaar tot in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland.  
 

https://vsoalkmaar.despinaker.nl/vso-alkmaar/inrichting-van-het-onderwijs/uitstroom-volgend-onderwijs/
mailto:directievsoalkmaar@ronduitonderwijs.nl

