Vacature Onderwijsassistent voor o,5 fte
Voor de begeleiding van een leerling uit groep 1 zoeken wij een enthousiaste en invoelende collega met oog
voor een leerontwikkeling die stap voor stap verloopt. Het betreft een vacature voor vijf ochtenden van vier uur.
Onze school
Ods Engelenberg is een school voor openbaar onderwijs waar lesgegeven wordt vanuit de Daltonvisie.
Inclusief onderwijs vinden wij héél belangrijk. Het is voor alle betrokkenen waardevol dat kinderen met en
zonder beperking naar dezelfde school kunnen gaan. Daarom zijn leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoeften van harte welkom bij ons op school. We zien het als een uitdaging om ons onderwijs passend te
maken voor de leerling i.p.v. andersom.
Jouw werkzaamheden
Je begeleidt een leerling met het Syndroom van Down om stapjes in de ontwikkeling te zetten.
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Je stimuleert het samenspelen en samen leren met andere leerlingen in verschillende situaties.
Je ondersteunt de leerling bij de spelactiviteiten in thematische hoeken.
Je geeft instructie aan de leerling bij het werken op eigen niveau.
Je stimuleert de mondelinge taalontwikkeling met ondersteunende gebaren in vrije spelsituaties.
Je stimuleert de mondelinge taalontwikkeling door middel van de methode Leespraat.
Je helpt bij de dagelijkse routines (aan- en uitkleden, eten- en drinken, enz.).
Je houdt toezicht op de groep wanneer de leerkracht deze leerling individueel begeleidt.
Je vult de rapportages in m.b.t. het onderwijsaanbod en de geboden ondersteuning.
Je neemt deel aan zorgoverleggen met interne en externe betrokkenen.

Wat breng je mee?
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Je bent in het bezit van een diploma onderwijsassistent.
Je staat open voor leerlingen die anders leren.
Je hebt (bij voorkeur) ervaring met kinderen met het Syndroom van Down.
Je bent in staat om onderwijs en ondersteuning op maat te bieden.
Je hebt affiniteit en ervaring met leerlingen in de peuter- en kleuterleeftijd.
Je bent pedagogische en didactisch competent.
Je bent op leerling- en op groepsniveau inzetbaar.

Wat bieden wij?
●
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Een enthousiast team met collega’s waarmee je samenwerkt.
De kans om een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften individueel te begeleiden.
Een tijdelijk dienstverband.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-PO en je salaris is ingeschaald passend bij de functie.

Interesse? Solliciteer!
We ontvangen je CV en motivatiebrief graag voor 17 november 2021.
Je kunt deze sturen naar directie@engelenbergschool.nl t.a.v. Saskia Houwing.
Meer informatie nodig?
Marjan v.d.Beld, de intern begeleider van de school, geeft graag meer informatie.
Neem contact op via 06-30 275 275 of via marjan@engelenbergschool.nl

