
VACATUREMELDING

De Daniël de Brouwerschool is een katholieke school voor Speciaal Onderwijs en

Voortgezet Speciaal onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen in de leeftijd

van 4 - 20 jaar. Ruim 200 leerlingen uit de wijde regio bezoeken onze school.

Onderwijsassistent V-klas gezocht per 01.02.23

In een V-klas lopen leeftijden door elkaar van 12 tot 20 jaar. De

leerlingen in deze klas hebben behoefte aan nabijheid en

begeleiding van het klassenpersoneel om zich verder te kunnen

ontwikkelen en tot leren te komen.

Heb je interesse in een baan als onderwijsassistent aan onze

school? Dan is dit de kans voor jou! De onderwijsassistenten die wij

zoeken hebben er zin in om voor en met onze leerlingen te werken.

Zij willen er voor hen te zijn; hen uitdagen om zich te ontwikkelen,

willen hen verzorgen waar nodig en willen graag goed onderwijs

aan hen bieden. We vinden vooral je enthousiasme en je

betrokkenheid belangrijk. Het is fijn als je stage- of werkervaring

hebt in het Speciaal Onderwijs, maar het is geen vereiste. We

vragen wèl een opleiding tot onderwijsassistent, niveau 4. Het is

belangrijk dat je didactisch geschoold bent.

WTF:

De voorkeur gaat uit naar fulltime (WTF 1).

Belangrijk:

● Je onderschrijft de Katholieke identiteit van onze school en kunt daar ook vorm

aan geven in de klas

● Je gaat met respect en invoelingsvermogen met ouders om

● Je vindt het belangrijk jezelf te blijven ontwikkelen

● Salariëring: schaal 5, cao-PO

● Verlenging van je contract na een jaar wanneer je geschikt gebleken bent voor

de functie

● Een vast contract na 2 jaar bij een stabiel leerlingaantal

● Ieder startend teamlid krijgt een coach/mentor

Ben je geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd? Stuur een e-mailbericht met in bijlage een motivatiebrief en CV

Directieteam Daniël de Brouwerschool: t.a.v. Jacintha de Haan – adjunct-directeur

E-mailadres: admin@danieldebrouwerschool.nl

Graag bij onderwerp in je e-mail vermelden: Sollicitatie onderwijsassistent V-klas.

Wil je in je brief vermelden of je 5 dagen beschikbaar bent?

We kijken uit naar je reactie!


