2019.38

Onderwijsassistent De Sprong te Sliedrecht

SPON zoekt voor de locatie De Sprong te Sliedrecht per direct en tot 1 augustus 2020
een:
een onderwijsassistent met ervaring NT2
(wtf 0,3)
salariëring conform schaal 5 cao VO
De Sprong is een school voor leerlingen die moeite hebben met leren op de traditionele wijze.
Onze leerlingen leren door doen. In de school en op locaties buiten de school worden
praktische vaardigheden aangeleerd. Daarnaast is er veel aandacht voor sociale emotionele
ontwikkeling, zoals zelfstandigheidsbevordering, weerbaarheid, omgangsvormen,
doorzettingsvermogen, vergroten van zelfvertrouwen en eigenwaarde.
Meer informatie over De Sprong kunt u vinden op www.sprong.spon.nu.
Van de sollicitant wordt verwacht dat hij/zij
 in het bezit is van de wettelijke bevoegdheden;
 deskundigheid heeft op het gebied van NT2, of bereid is zich hierin te bekwamen;
 een open, lerende houding heeft en stevig in de schoenen staat;
 gevoel voor humor heeft en goed kan samenwerken;
 respect heeft voor de diversiteit op onze school;
 ervaring en affiniteit heeft met leerlingen met een verstandelijke beperking en diverse
vormen van gedragsproblematiek;
 aantoonbare pedagogische en praktische vaardigheden bezit.
Werkzaamheden
In totaal 12 uur waarvan een deel directe begeleiding is en een deel voorbereiding en nawerk.
Sollicitatieprocedure
Reacties met motivatie en CV kunt u t/m 20 september 2019 via e-mail richten aan de directie
van De Sprong, dhr. B.P. van Noordenne, b.vannoordenne@spon.nu, onder vermelding van
het referentienummer 2019.38.
Voor meer informatie over deze vacature kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met
de heer B.P. van Noordenne via 0629289145; b.vannoordenne@spon.nu.
De vacature staat in eerste instantie open voor medewerkers met een benoeming binnen
SPON, maar externen worden nadrukkelijk ook uitgenodigd te reageren.
In uw reactie in ieder geval aangeven:
 Minimaal één relevante referentie.
 Per wanneer u beschikbaar bent.

SPON in het kort
SPON biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een specifieke
onderwijs- en ondersteuningsvraag. Denk daarbij aan een (lichte) verstandelijke, sociaalemotionele, lichamelijke of meervoudige beperking of langdurig ziekte. We streven naar een
vertrouwde en prettige omgeving waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Zo willen
we iedere leerling voorbereiden op een overstap naar vervolgonderwijs, een plaats op de
arbeidsmarkt of dagbesteding. Ons doel is een zo zelfstandig mogelijke deelname aan onze
complexe maatschappij.

We hebben vier soorten scholen om dit te bereiken:
- scholen voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
- scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO)
- een school voor Praktijkonderwijs (PRO) met twee vestigingen
- een school voor VMBO
Meer informatie over SPON en de scholen kunt u vinden op www.spon.nu.

