VACATURE INVAL/TRAINEE ONDERWIJSONDERSTEUNER
Voor onze locaties Schagen, Alkmaar en/of Zwaag is de Burgemeester de
Wildeschool (Stichting VierTaal) per direct op zoek naar een enthousiaste en
flexibele

Inval/trainee Onderwijsondersteuner (1,0 fte)
De Burgemeester de Wildeschool biedt onderwijs aan leerlingen met een communicatieve
beperking, veroorzaakt door een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of door slechthorendheid
(SH). Een klein deel van de leerlingen is gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis
(ASS). De Burgemeester de Wildeschool heeft de hoofdvestiging in Schagen en twee
nevenvestigingen in Zwaag/Hoorn en Alkmaar.
Voor de Burgemeester de Wildeschool zoeken wij een enthousiaste onderwijsondersteuner A
Wij zoeken een assistent die bekend is met de doelgroep en het werken in het speciaal onderwijs
als een voorrecht beschouwt en bij wie handelings- en opbrengstgericht werken centraal staat.
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.
Wat kan onze school je 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.
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
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor het schooljaar 2019-2020, waarbij er kans is op
een start als trainee om vervolgens ingezet te worden in een nieuw te starten groep 1-2 per
februari 2020. De werktijdfactor is bespreekbaar. Bij goed functioneren is er mogelijk
uitzicht op verlenging van het dienstverband.
De functie is ingeschaald conform de Cao PO, salarisschaal 6 (zie functieomschrijving).
Functieomschrijving is opvraagbaar. De vacature wordt zowel intern als extern opengesteld.

Informatie
Nadere informatie:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Ap Strampel, teamleider
0224-214896
a.strampel@viertaal.nl

Kijk voor meer informatie over de school: www.viertaal.nl (Burgemeester de Wildeschool).
Sollicitaties
Je kunt je motivatiebrief met curriculum vitae vòòr maandag 16 september sturen aan
r.keskin@viertaal.nl, o.v.v. sollicitatie inval/trainee Onderwijsondersteuner.
De gesprekken worden gevoerd in week 39 op dinsdag 24 september.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

