zoekt m.i.v. 1 november 2017 een
een ervaren onderwijsassistent voor de mb/bb
wtf 0,6 - 1,0 (schaal 4) (deeltijd mogelijk) i.v.m. verlof.
Organisatie informatie
Medio februari heeft sbo De Driehoek samen met obs ’t baken en KMN Kind & Co haar intrek
in Brede school Het Anker genomen. Door intensieve samenwerking met elkaar en jeugdzorg
creëren we een zo thuis nabij mogelijk passend aanbod voor kinderen in Wijk bij Duurstede.
De benoeming zal plaatsvinden in de vervangingspool van Stichting Gewoon Speciaal. Vanuit
deze benoeming zal ouderschapsverlof en studieverlof ingevuld worden binnen De Driehoek.
Bij gebleken geschiktheid kan de aanstelling omgezet worden naar een vaste benoeming.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:






Ondersteuning in verschillende groepen binnen De Driehoek (m.n. 3/4 en 5/6)
Begeleiden van structuurgroepjes bij lezen, taal en rekenen,
Begeleiding van enkele individuele leerlingen,
In overleg met de leerkracht zo nodig kortdurend toezicht houden op de groep op het
moment dat de leerkracht buiten het lokaal met individuele kinderen of groepjes
kinderen bezig is,
Mede uitvoeren van schooltaken.

Wij zoeken bij voorkeur iemand die:








Werkervaring en affiniteit heeft met risicokinderen,
Beschikt over flexibiliteit, humor en relativeringsvermogen,
In het bezit is van het diploma onderwijsassistent niveau 4,
Beschikt over goede pedagogische vaardigheden,
Zich laat aansturen door een leerkracht,
Kan samenwerken met een leerkracht,
Kan samenwerken in een team.

Wij bieden:




Goede begeleiding en scholing,
Een enthousiast en gemotiveerd team,
De aanstelling vindt plaats in de vervangingspool.

Mocht u interesse hebben in deze veelzijdige en uitdagende functie stuur dan uw motivatie
en C.V. per mail aan Inge Westerveld, directeur sbo De Driehoek
(directie.dedriehoek@gewoonspeciaal.com).
Graag ontvangen we uw reactie vóór 18 oktober 2017.
Gesprekken vinden plaats in de week van 23 oktober.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de directeur, Inge Westerveld
telefoonnummer: 06 23296231.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

