Vacaturenummer: 2022

SO BLEYBURGH BIEDT SPECIAAL ONDERWIJS AAN ZEER MOEILIJK LERENDE
LEERLINGEN VAN 4 TOT 12 JAAR. DEZE LOCATIE BIEDT ONDERWIJS AAN 7
GROEPEN. DE SCHOOL TELT ONGEVEER 75 LEERLINGEN.
WIJ HEBBEN PER 1 AUGUSTUS 2022 RUIMTE VOOR EEN

ONDERWIJSASSISTENT
(WTF 0,8)

Als onderwijsassistent werk je nauw samen met de verantwoordelijke leraar en zorg je mede
voor een optimale leeromgeving. Je begeleidt leerlingen of kleine groepjes leerlingen bij de
lessen. Onder begeleiding van de leerkracht vervul je lesgevende taken, zorg je ervoor dat het
lesmateriaal op tijd beschikbaar is en draag je op een actieve manier bij aan de
(leer)ontwikkeling van onze leerlingen. Ook de zorg en verzorging van de leerlingen
kan tot het takenpakket behoren.





Voor de functie van onderwijsassistent op Bleyburgh SO is het fijn wanneer je:
Ervaring hebt met -maar zéker affiniteit hebt- met leerlingen met een verstandelijke beperking;
Evt. in combinatie met autisme;
De leerlingen veiligheid en structuur kunt bieden;
Aantoonbare pedagogische en didactische vaardigheden bezit;
Je past in het team als je een open, lerende houding hebt, stevig in je schoenen staat, gevoel
voor humor hebt, goed kunt relativeren en respect hebt voor de diversiteit op onze school. Het
salaris en de arbeidsvoorwaarden voor deze functie zijn conform de CAO primair onderwijs
(schaal 5 CAO PO).

Onze geweldige leerlingen verdienen elke dag een enthousiaste juf of meester voor de klas, of je
nu onderwijsassistent of leraar bent! Het is belangrijk dat je onze leerlingen hoort en ziet. Je
kunt veiligheid, duidelijkheid en structuur bieden door jouw uitstekende pedagogische
vaardigheden, ook je didactische vaardigheden zijn op hoog niveau gezien de variatie aan
doelgroepen binnen SO Bleyburgh.
Sollicitatieprocedure
De vacature staat zowel intern als extern uit.
Voor inlichtingen kun je bellen of mailen met: dhr. A.P. (Ton) Munnik, bereikbaar via emailadres: t.munnik@spon.nl en telefoonnummer 0184-414265
Solliciteren
Je kunt je motivatiebrief en cv vóór 28 mei a.s. per e-mail sturen aan t.munnik@spon.nl
Meer informatie over de school kan je vinden op de website https://www.bleyburgh.spon.nl/

