Bij het ondersteuningsteam van OPO Noordenveld ontstaat met ingang van het nieuwe schooljaar een vacature
voor

Spelbegeleider (m/v)
0,4 fte, 16 klokuren per week per week
Algemene informatie
Als onderdeel van het ondersteuningsteam van OPO Noordenveld ontstaat per 1 augustus 2020 een vacature
voor spelbegeleider. Om invulling te geven aan Passend Onderwijs geeft het ondersteuningsteam inhoud aan
(individuele of groeps-) arrangementen voor leerlingen in de basisscholen en SBO-school van OPO Noordenveld.
De scholen kunnen voor leerlingen een arrangement aanvragen bij de coördinator Passend Onderwijs om het
kind nog beter te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling naar volwassenheid.
De spelbegeleider werkt op verzoek van de basisscholen met de kinderen op hun eigen school zodat een
blokkade in de ontwikkeling zo snel mogelijk opgeheven kan worden.
De spelbegeleider verzorgt zelfstandig kortdurende en oplossingsgerichte begeleiding. De nieuwe collega vindt
het werken met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een uitdaging.
Profiel:
We zoeken naar een spelbegeleider, die rekening houdt met individuele verschillen van de leerlingen, de
leerlingen motiveert m.b.t. hun gedrag en leertaken, hen helpt om gedragsmatig te groeien en de leertaken met
succes af te ronden. Daarbij wordt een sfeer gecreëerd waarin de leerlingen positief kunnen leren, ook van en
met elkaar, om daarmee onder andere hun zelfstandigheid te bevorderen. De leerlingen binnen de basisscholen
hebben een aantoonbare behoefte aan extra ondersteuning op het gebied van hun sociaal-emotionele
ontwikkeling en mogelijk op het gebied van leren. Om deze leerlingen te begeleiden moet je daarnaast positief,
empathisch, gestructureerd en communicatief sterk zijn. Het is van belang dat jouw organisatie management op
orde is en dat je kennis hebt van leer- en gedragsproblematiek, zodat je de leerlingen een veilig en positief
leerklimaat kunt bieden.
Functie-eisen:
• Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding spelbegeleider of een andere opleiding die past bij
deze functie
• Je hebt enkele jaren werkervaring als spelbegeleider in het basisonderwijs
• Je hebt ervaring en affiniteit met de doelgroep.
• Je hebt kennis van en ervaring met de problematiek van de doelgroep
• Je bent in staat zelfstandig vorm te geven aan de inhoud van de begeleiding
• Je werkt graag samen in een multidisciplinair team, onder verantwoordelijkheid van de coördinator
Passend Onderwijs
• Je bent twee dagen per week beschikbaar
• Je beschikt over goede computervaardigheden
• Je bent in het bezit van een auto
Gevraagde competenties en vaardigheden:
• Pedagogisch en didactisch sterk
• Flexibel en innovatief
• Communicatief sterk en goede contacten kunnen onderhouden met leerlingen, ouders, intern
begeleiders en leerkrachten.
• In staat om een veilige werksfeer te realiseren
• Administratief vaardig, ervaring met verslaglegging en het opstellen van plannen.
• Constructief kunnen samenwerken binnen het ondersteuningsteam
• Kunnen omgaan met een steeds veranderende samenstelling van de te begeleiden groep
• Begeleidende vaardigheden (intern begeleiders, leerkrachten en ouders)
• Kennisnemen van nieuwe ontwikkelingen en het op peil houden van je kennis, (bij)scholing
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Arbeidsvoorwaarden
Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor één jaar, dat bij goed functioneren wordt omgezet in een
vast dienstverband. De functie is voorlopig ingedeeld in schaal 8 (maximaal € 3332 bruto bij een fulltime
dienstverband, inschaling vindt plaats op basis van relevante werkervaring). In het najaar wordt de
functiebeschrijving geactualiseerd.
Inlichtingen
Voor meer informatie kun je terecht bij Nettie Feenstra (coördinator Passend Onderwijs) via telefoonnummer
06-23802934 of Suzan Peeters (personeelsadviseur) via telefoonnummer 050-4065786.
Geïnteresseerd?
Je schriftelijke motivatie, voorzien van een curriculum vitae, kun je tot 2 juli 2020 sturen aan
s.peeters@onderwijs-noordenveld.nl.
De gesprekken zijn gepland op dinsdagmiddag 8 juli a.s.
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