Prachtige stage in het Speciaal Onderwijs
(Cluster 4) op de Bergse Veld school bij
Horizon!
De Bergse Veld school is een Speciaal Onderwijs-locatie (10 klassen
voor interne- en externe leerlingen) met een klein gedeelte VSO (1-2
klassen voor interne leerlingen). De locatie is volop in ontwikkeling en
kent een nauwe samenwerking met het Bergse Bos, een residentiële
instelling van Horizon op hetzelfde terrein.
De Bergse Veld school zoekt voor februari 2022 – januari 2023
2 stagiaires 3e jaar Social Work voor profiel Jeugd/GGZ
Hou je wel van een dynamische uitdaging en een stapje extra, dan ben
jij de 3e jaars HBO Social Work-student die we zoeken!
Bergse Veld school
Op school ben je als stagiaire Social Work gekoppeld aan een leergroep
met bepaalde kenmerken. Binnen de school hebben we de volgende
groepen:
Gemengde groep (internaliserend en externaliserend), groep 2/3.
Externaliserende groep 4/5
Externaliserende groep 6/7/8 Praktijk.
Externaliserende groep 6/7/8
Autisme structuur groep 3/4/5
Autisme structuur groep 6/7/8
Behandeling en Onderwijsgroep. Alle leeftijden.
Besloten groep Gezintotaal, samenwerking met Jeugdzorg +
Besloten groep Trauma en Hechting, samenwerking met
Jeugdzorg +
Besloten groep stabilisatie en observatie, samenwerking met
Jeugdzorg +
Jouw taak als Social Worker is het behandelen, begeleiden en
observeren van je kinderen in de schoolse setting. Dit houdt niet in dat
je met schoolwerk bezig gaat zijn. Juist binnen deze setting waar er veel
gevraagd wordt van de kinderen is er veel te bereiken op sociaal
emotioneel gebied en binnen de gedragsverandering. Je
werkzaamheden sluiten aan bij de doelgroep en zijn super gevarieerd.
We merken dat de stagiaires hierin ook eigen interesses kunnen
opzoeken en dit kunnen versterken binnen de LWG.

Naast de LWG werk je tijdens je stage ook samen met het klassenteam.
Deze bestaat uit de leerkracht of leerkrachten en de
onderwijsassistent(en). Met je team ben je verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van de kinderen in jouw groep. Je bent veel met elkaar in
gesprek, aan het nabespreken, aan het afstemmen en je neemt ook deel
aan de cursussen en vergaderingen die voor het gehele team zijn.
Het team van de Bergse Veldschool is heel open en staat altijd voor je
klaar, je bent meer dan welkom!
Het stagejaar is min of meer opgedeeld in twee delen. Het eerste half
jaar is een vrij oriënterende fase, zodat de kennis en ervaring wordt
opgebouwd om vanaf de tweede helft van het jaar steeds zelfstandiger
taken kunt gaan uitvoeren en je mee kan gaan draaien in het team als
beginnend professional. Daarbij is het zo dat je binnen de school een
stabiel rooster draait: je werkt maandag en dinsdag van 8.00 – 15.30,
woensdag van 8.00 – 13.30 en donderdag begin je de dag om 8.00 in de
klas en heb je in de loop van de dag LWG.
Start van de stage: februari 2022
Proces van solliciteren: Wil je vanuit Jeugd of GGZ stagelopen bij de
Bergse Veld school, stuur dan je sollicitatiebrief en CV tussen 26
november en 6 december 2021. Daarna worden de gesprekken gepland.
Meer informatie over de sollicitatieprocedure staat in de vacature in
teams.

