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Onderwijsassistent Bleyburgh VSO ZML

SPON zoekt voor de locatie Bleyburgh VSO ZML (Speciaal Onderwijs) te Sliedrecht een:
onderwijsassistent VSO
(wtf 0,5750)
m.i.v. 14 oktober 2019
werkdagen: maandag, woensdag en donderdag
Kijk jij naar de eigenheid van de leerling, probeer je alles eruit te halen wat erin zit, kun
je goed samenwerken en pas jij je lessen aan de mogelijkheden van de leerlingen aan
dan hebben wij een hele leuke en uitdagende baan voor je. Speciaal onderwijs ervaring is
een pre maar ook onderwijsassistenten uit het regulier onderwijs, die de uitdaging zien in
het geven van onderwijs aan onze leerlingen, zijn welkom.
School Bleyburgh VSO, onderwijs met zorg samengesteld
School Bleyburgh locatie VSO is een school voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen. De
leeftijd van de leerlingen varieert op deze locatie van twaalf tot twintig jaar. De school
heeft ca. 85 leerlingen en 8 groepen.
Voor meer informatie over de school en/of de vacature kunt u terecht bij de directeur
van de school dhr. A.P. Munnik bereikbaar via t.munnik@spon.nu of 06-41901688 of
bij de intern begeleider mevr. C. Nagtegaal bereikbaar via 0184-760 160 of
c.nagtegaal@spon.nu.
De functie
Het betreft de functie onderwijsassistent (schaal 5). De functie bestaat o.a. uit
didactische, pedagogische, begeleidende en verzorgende taken.
Als onderwijsassistent werk je nauw samen met de verantwoordelijke leraar en je zorgt
mede voor een optimale leeromgeving. Je begeleidt individuele leerlingen of kleine
groepjes leerlingen bij de lessen. Onder begeleiding vervul je lesgevende taken en zorg
je ervoor dat lesmateriaal op tijd beschikbaar is.
School Bleyburgh zoekt een onderwijsassistent die:
- enthousiast, bekwaam en flexibel is;
- affiniteit en bij voorkeur ervaring heeft met de doelgroep;
- in staat is onze leerlingen veiligheid, duidelijkheid en structuur te bieden;
- beschikt over een positieve instelling, doorzettings- en relativeringsvermogen;
- planmatig, handelings- en opbrengstgericht kan werken.
- in het bezit is van de wettelijk verplichte bevoegdheden voor onderwijsassistent
School Bleyburgh biedt:
- geweldige leerlingen die iedere dag een enthousiaste juf of meester verdienen;
- een team van enthousiaste en betrokken collega’s;
- een prachtig schoolgebouw met veel faciliteiten en mogelijkheden.
- salariëring conform cao.

Sollicitatieprocedure
Reacties met motivatie en CV kunt u tot uiterlijk 20 september 2019 via e-mail richten
aan de administratie van de school (adminBBH@spon.nu) of de directeur van de school.
In





uw reactie in ieder geval aangeven:
Minimaal één relevante referentie.
Voor welke taakomvang u minimaal en maximaal beschikbaar bent.
Welke werkdagen u beschikbaar bent.
Per wanneer u beschikbaar bent.

De vacature staat open voor medewerkers met een aanstelling binnen SPON en externe
kandidaten, waarbij geschikte kandidaten met een aanstelling binnen SPON voorrang
hebben.

SPON in het kort
School Bleyburgh maakt onderdeel uit van SPON, de Stichting Specialisten in Passend
Onderwijs (www.spon.nu).
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.

