Als gevolg van groei van de school ontstaat bij sbo ’t Hoge Holt een vacature voor

onderwijsassistent (m/v)
voor 13 uren per week

Algemene informatie
’t Hoge Holt is een school voor leerlingen die het om welke reden dan ook niet op een reguliere basisschool de
juiste onderwijsomgeving kunnen vinden. Op ’t Hoge Holt kunnen kinderen terecht die moeite hebben met de
leerstof, kinderen met psychiatrische beelden en kinderen met sociaal-emotionele vraagstukken. De school
heeft de mogelijkheid om de groepen veelal kleiner te houden dan op een reguliere basisschool en er zijn veel
deskundigen werkzaam om de kinderen optimaal te begeleiden.
Aan de school zijn ongeveer 32 personeelsleden verbonden.
’t Hoge Holt
 wil dat een kind zich veilig en geborgen voelt;
 heeft een team dat hoge verwachtingen van kinderen heeft;
 biedt leerlingen onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden van het kind;
 biedt groepsdoorbrekende lessen op niveau;
 schenkt veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen;
 stimuleert de samenwerking tussen begeleiders en ouders om de leerling zo vér mogelijk in zijn/haar
ontwikkeling te brengen.
Wij verwachten van de nieuwe collega die wij zoeken dat deze:
 bij voorkeur de opleiding tot onderwijsassistent, of een vergelijkbare opleiding, heeft afgerond;
 onderwijsinhoudelijke maar ook verzorgende taken kan uitvoeren;
 kindgericht kan werken;
 enthousiast, breed inzetbaar en flexibel is;
 kan samenwerken in teamverband;
 beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 bij voorkeur ervaring heeft in het speciaal basisonderwijs;
 planmatig kan werken met leerlingen en hun speciale behoeften;
 voorstander is van het openbaar onderwijs.
Arbeidsvoorwaarden:
 het betreft een tijdelijke aanstelling tot 1 augustus 2020;
 de salariëring is conform schaal 4 van de CAO PO;
 woensdag is in ieder geval een werkdag, de andere dag(en) worden in overleg afgesproken.
Inlichtingen
Voor meer informatie over de school en de inhoud van de functie kan contact opgenomen worden met Nettie
Feenstra - directeur - telefoon 050 5012879 of 06 23802934.Voor algemene informatie en vragen over de
sollicitatieprocedure kun je terecht bij Suzan Peeters, personeels-adviseur OPO Noordenveld, 050 4065786.
Geïnteresseerd?
Richt dan je schriftelijke sollicitatie voorzien van een CV, onder vermelding van “vacature Hoge Holt/
onderwijsassistent”, voor 28 oktober 2019 per mail aan s.peeters@onderwijs-noordenveld.nl.
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