Bij SWS De Schans in Een ontstaat met ingang van 17 mei 2021 wegens
vervanging tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof een vacature voor

Onderwijsassistent
voor 13 uren per week op
dinsdag, woensdagochtend en vrijdagochtend
Informatie SWS De Schans
SWS De Schans is als samenwerkingsschool van start gegaan per 1-8-2016. Ongeveer 90 leerlingen volgen
onderwijs bij De Schans. Er zijn 7 groepsleerkrachten, een onderwijsassistent, een IB-er, een vakleerkracht
lichamelijke opvoeding, een conciërge, een schoonmaakster en een directeur aan de school verbonden. De
Schans is bestuurlijk ondergebracht bij OPO Noordenveld.
Uitgangspunten van De Schans zijn onder andere:
• Kwalitatief goed onderwijs
• Ruimte en respect voor verschillende identiteiten
• Daltononderwijs met de parels vanuit Jenaplan onderwijs
• Uitgaan (van de talenten) van het kind
• Een breed onderwijsaanbod
• Een goede sfeer en persoonlijke contacten
Meer informatie over de school is te vinden op http://swsdeschans.nl/.
Profiel
We zoeken een enthousiaste collega die:
• bij voorkeur de opleiding tot onderwijsassistent, of een vergelijkbare opleiding, heeft afgerond
• affiniteit heeft in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
• Ervaring heeft in geven van extra begeleiding aan leerlingen individueel of in kleine groepjes met name op
het gebied van rekenen, lezen en taal
• flexibel is
• zelfstandig kan werken
• kan samenwerken in teamverband
• beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
• beschikt over een redelijke computervaardigheid
• respect heeft voor de verschillende identiteiten binnen de school
We bieden
• een fijne werkomgeving.
• samenwerken met een enthousiast team en betrokken ouders.
• een salaris conform salarisschaal 6.
• een aanstelling voor de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof, en daarna gecompenseerd
vakantieverlof tot circa december 2021.

Inlichtingen
Voor meer informatie over de school en inhoud van de vacature kan contact worden opgenomen met de
directeur, Nicole Schölvinck, tel. 0592-656308, of 06-55816822.
Sollicitatie
Bij belangstelling voor deze vacature kun je je gemotiveerde sollicitatie voorzien van een CV voor 28 april
2021 sturen aan info@swsdeschans.nl.

