VACATURE ONDERWIJSONDERSTEUNER
Stichting VierTaal is de instelling voor openbaar cluster 2 onderwijs. VierTaal biedt onderwijs en begeleiding
aan leerlingen met een communicatieve en/of auditieve beperking. Een deel van de leerlingen is
gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis.
De Alexander Roozendaalschool (ARS) is een school voor speciaal onderwijs aan kinderen met
taalontwikkelingsstoornissen (TOS) - cluster 2 onderwijs en is onderdeel van stichting VierTaal. Bij onze school
zijn leerlingen welkom in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Zij hebben een taalontwikkelingsstoornis en als gevolg
daarvan kunnen zich op een of meer ontwikkelingsgebieden (spraak/taal, sociaal/emotioneel, cognitief,
sensomotorisch en schoolse vaardigheden) achterstanden voor doen. De ARS heeft 4 locaties, waarvan twee in
Amsterdam, één in Purmerend en één in Almere. Wij werken binnen onze regio nauw samen met de Prof.
Burgerschool (SH) en de Ambulante Dienst SO Amsterdam (TOS/SH). Voor meer informatie zie
www.roozendaalschool.nl.
Voor onze locatie in Amsterdam zijn wij per direct tot aan de zomervakantie voor de donderdag en
de vrijdag op zoek naar een enthousiaste, flexibele

Onderwijsondersteuner (0,4 fte)
Wat kunnen wij jou bieden
● Inspirerend team dat met elkaar onderwijs en ondersteuning voor onze leerlingen vorm geeft;
● Kennismaken met speciaal onderwijs;
● Diversiteit;
● Scholing op het gebied van Cluster 2 problematiek.
Kernactiviteiten
● Praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement en de onderwijsvoorbereiding;
● Ondersteuning onderwijs- en leerlingbegeleiding, waarbij specifiek het ondersteunen van taal-en
leerlingactiviteiten;
● Verzorging / begeleiding van (individuele) leerlingen.
Kennis en vaardigheden
● Mbo-opleiding SPW niveau 4 (of vergelijkbaar);
● Kennis van spraak-taalproblematiek;
● Kennis van ASS;
● Affiniteit met het speciaal onderwijs;
● Speciale interesse in het jonge kind;
● Geduldig en oplossingsgericht.
Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald conform de CAO PO, salarisschaal 6. Functieomschrijving is opvraagbaar. De vacature
wordt zowel intern als extern opengesteld.
Informatie en sollicitatie
Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de teamleider, mevrouw Erna Blom,
e-mail adres e.blom@viertaal.nl.
Je kunt de sollicitatiebrief met curriculum vitae sturen naar w.morgese@viertaal.nl, t.a.v. mevrouw Lieke
Rigter o.v.v. Sollicitatie Onderwijsondersteuner.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

