Als uitbreiding van ons team zijn wij voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 op zoek naar een:
Onderwijsassistent 0,5 fte
In afstemming met je collega-onderwijsassistent begeleid je in de eerste helft van het schooljaar
vooral leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning op het gebied van rekenen en lezen.
Dit doe je zowel binnen als buiten de klas, op individueel niveau en in kleine groepjes. Daarbij heb je
ook aandacht voor de pedagogische begeleiding van de leerlingen. Je werkt daarbij met leerlingen
van groep 1 tot en met 8 en je inzet wordt in overleg met de kwaliteitsondersteuner en leerkracht
bepaald.
In de twee helft van het schooljaar begeleid je specifiek de kleuters, dit kan zowel in de groep als
daarbuiten plaatsvinden, in wisselende samenstellingen.
Je vindt het leuk om leerlingen te begeleiden en weet voor hen een omgeving te creëren, waarin ze
zich veilig en vertrouwd voelen om het beste uit zichzelf te halen. Je legt hun voortgang vast en
koppelt deze volgens een vaste routine terug aan de leerkracht en kwaliteitsondersteuner. Daarbij
geef je ook adviezen over mogelijke verbeteringen in de begeleiding.
Daarnaast ondersteun je de leerkracht door het helpen bij de uitvoering van handelingsplannen voor
leerlingen en door het begeleiden van een deel van de klas bij het zelfstandig werken. Je verricht
overige werkzaamheden die verband houden met de functie zoals het afnemen van toetsen en tests
bij individuele leerlingen of groepen.
Je beschikt over:
-

een groot hart voor het (jonge) kind;
een proactieve en flexibele houding;
goede contactuele eigenschappen, je bent een teamspeler;
een goed reken- en taalinzicht;
een praktische werkhouding met oog voor detail;
MBO-diploma Onderwijsassistent niveau 4;
ervaring met Parnassys is een pre.
enige ervaring is prettig, maar talent en passie vinden wij zeker zo belangrijk

Voor meer informatie over de functie-inhoud verwijzen we naar de functieomschrijving
onderwijsassistent A van de PO-raad: voorbeeldfunctiebeschrijving_onderwijsassistenten_a.pdf
(poraad.nl)
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Werktijdfactor: 0,5 -> 20 uur, liefst verdeeld over vijf ochtenden
Salariëring volgens CAO PO OOP schaal 4
Het betreft een tijdelijke benoeming voor een jaar, met uitzicht op een vaste benoeming.
Meer informatie over de Meent kun je vinden op deze website, of via info@bsdemeent.nl.
Wij ontvangen je schriftelijke reactie met motivatie en cv graag uiterlijk 17 mei per mail t.a.v.
Dhr. Michel Herps, directeur-bestuurder via info@bsdemeent.nl.
De planning is dat de gesprekken in week 21 plaatsvinden.

