
     

VACATURE ZIJ-INSTROMER
Op onze school hebben we per 1 september 2019 een opleidingsplaats beschikbaar voor een zij-instromer 
in leerroute 4/5. Fontys pabo verzorgt de opleiding. 
De eisen om aan de opleiding te mogen beginnen zijn:
• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding (240 credits); 
• Je hebt voor het onderwijs op onze school relevante maatschappelijke en/of beroepservaring; 
• Je kunt een geldige Verklaring Omtrent Gedrag voor het Primair Onderwijs aanleveren.

SELECTIEPROCEDURE
Voordat je als zij-instromer kunt beginnen, leg je een geschiktheidsonderzoek af bij Fontys pabo, 
waarvoor je slaagt. Om de kans dat je hiervoor slaagt zo groot mogelijk te maken, doorloop je eerst een  
snuffelstage (voor externe kandidaten). Voor jou en voor ons de ideale manier om te kijken of lesgeven in 
het (speciaal) onderwijs echt bij jou past. Je komt minimaal een maand, 2 dagdelen per week, vrijwillig en 
onbetaald meedraaien in een klas. Als wij tijdens jouw snuffelstage voldoende potentie zien, krijg je in de 
periode tot aan het geschiktheidsonderzoek een  tijdelijke aanstelling in de 
functie van aspirant leerkracht (schaal 7 cao po). In deze periode bereid jij 
je hierop voor, door zoveel mogelijk leservaring op te doen en een portfo-
lio samen te stellen. Als je slaagt voor het geschiktheidsonderzoek, krijg je 
per 1 september 2019 een aanstelling in de functie van groepsleerkracht 
zij-instromer voor maximaal 2 jaar. Je wordt ingeschaald in schaal L10.

INLICHTINGEN EN PROCEDURE
Voor nadere informatie kun je een e-mail sturen naar Lilian van Amelsvoort, beleidsmedewerker P&O 
(l.v.amelsvoort@mytylschool-gabriel.nl). Als je jouw telefoonnummer en bereikbaarheid vermeldt, zal zij je 
terugbellen om je vragen te beantwoorden.

SOLLICITATIES
Wij ontvangen jouw motivatiebrief met c.v. graag uiterlijk 25 februari 2019 op het hierboven genoemd 
e-mailadres. Interne sollicitanten hebben, indien geschikt, voorrang op externe kandidaten.

Ambitieus, authentiek, eigen-wijs. Dat zijn onze kernwaarden, want 
wij zijn ‘Niet voor watjes!’ Dat geldt voor onze leerlingen, collega’s en 
ouders. Dat we steeds een stapje verder gaan, is een uitspraak van één 
van onze leerkrachten en verwoordt precies waar wij elke dag aan wer-
ken!
Mytylschool Gabriël is een school voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs in ’s-Hertogenbosch. 

Wij verzorgen onderwijs en gespecialiseerde zorg aan leerlingen tot en 
met 19 jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking of chroni-
sche/langdurige ziekte.
Samen met onze partners in KinderExpertiseCentrum Atlent zetten we 
ons dagelijks in voor ons belangrijkste doel: leerlingen zelfbewust hun 
plek in de maatschappij laten innemen. 
www.mytylschool-gabriel.nl
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