Met ingang van januari 2019 zijn wij op zoek naar een:

Onderwijsassistent Speciaal onderwijs
0,9 fte (36 uur per week)
(parttime invulling van deze vacature is mogelijk).

Vind jij het een uitdaging om leerlingen van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke
beperking te begeleiden in het leerproces naar zelfredzaamheid? Dan is deze vacature in het
voortgezet speciaal onderwijs echt iets voor jou!
Wat ga je doen?
Als onderwijsassistent werk je nauw samen en onder leiding van een leerkracht in een groep
met 8 tot maximaal 14 leerlingen. Je helpt met de lesvoorbereidingen en de individuele
voorbereiding die voor een leerling noodzakelijk kan zijn. Tijdens de lessen help en stimuleer
je de leerlingen bij het uitvoeren van oefeningen en taken. Daarnaast probeer je de
leerkracht te ondersteunen bij de dagelijkse gang van zaken.
Waar ben je goed in?
Je kunt contact maken met leerlingen door ze aan te spreken op hun eigen niveau met
empathie voor de beperkingen. Je bent in staat om je werk zelf te plannen in overleg met de
leerkracht en de collega’s, waarbij je niet snel in paniek raakt bij onverwachte situaties. Je
kunt snel schakelen tussen diverse doelgroepen (leerlingen, ouders en collega’s) waarmee
je te maken krijgt en weet probleemsituaties doortastend op te lossen. Je bent iemand die
een eigen mening en visie kan ontwikkelen maar positief blijft als het anders moet.
Het profiel
Wij zoeken kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:
• In het bezit van een mbo niveau 4 diploma (bij voorkeur onderwijsassistent of SPW)
• Goede communicatieve vaardigheden
• Affiniteit met kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking
Wij bieden
Een afwisselende baan met een te verwerven plaats binnen een team met bovengemiddelde
betrokkenheid voor leerlingen en ouders. Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op
een vaste aanstelling, conform de CAO PO schaal 4.
Enthousiast geworden?
Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren vóór 8 december 2018! Je motivatiebrief
en CV kun je sturen naar Raymond Schilperoordt, directeur Speciaal Onderwijs Brielle via
r.schilperoordt@primovpr.nl.
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Mike
Steekstra, bereikbaar tijdens kantooruren via telefoonnummer 06 31 00 34 57
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