Word jij onze nieuwe collega

onderwijsondersteuner
voor de ambulante dienst?
Stichting Viertaal zoekt voor de Ambulante Dienst Amsterdam nieuwe collega’s
Ben jij degene die we zoeken voor deze afwisselende en uitdagende functie?
Wie zijn wij:
VierTaal is een instelling met scholen en ambulante
diensten voor leerlingen met een auditieve- en/of
communicatieve
leerlingen.
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missie vertelt in één zin wat wij

belangrijk vinden in ons werk:

Jij draag bij aan:
het
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taalontwikkelingsstoornis
beperking
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basisonderwijs. Je zorgt met kennis en humor voor de
uitdagende begeleiding aan de leerlingen.

VierTaal vindt het belangrijk dat alle leerlingen gelijke
kansen

krijgen

in

hebben

andere/

het onderwijs. Onze leerlingen

meer

begeleiding

nodig

dan

de

reguliere leerling. We houden rekening met verschillen
zodat alle leerlingen gelijke kansen krijgen op een
goede toekomst.
De afdeling Ambulante Dienstverlening PO verzorgt
begeleiding

in

de

regio

Amsterdam-

Diemen,

Waterland en Uithoorn. De Ambulante Dienst heeft als
doel om scholen in staat te stellen om leerlingen op de
beste manier te begeleiden en ondersteunen. Het

werkterrein is verdeeld over 3 regio’s, te weten: Regio
Noord (Amsterdam Noord, Purmerend/ Waterland),
Regio

West

(Amsterdam West), Regio Oost (o.a.

Amsterdam Oost, Diemen, Amstelveen, Uithoorn)

Jij hebt:
❏
❏
❏
❏

minimaal diploma (S)PW 4 of gelijkwaardig.
ervaring binnen het regulier of speciaal
onderwijs.
goede communicatieve vaardigheden
ervaring met TOS/SH/ASS is een pré

Wij bieden:
een afwisselende en zelfstandige functie waarin je
leerlingen in het regulier onderwijs begeleidt. je maakt

Jij bent:

deel uit van een het ambulante team met ambulant
begeleiders, onderwijsondersteuners en logopedisten.

Flexibel
Toegankelijk
Professioneel
Communicatief vaardig
Een goede planner

❏
❏
❏
❏
❏

De gezamenlijke overlegmomenten vinden plaats op de
dienst in Amsterdam West.
Je krijgt een aanstelling van 24-40 uur (wtf 0,6-1,0).
Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO
PO, schaal 6. Er is vergoeding voor reiskosten (auto/
fiets) in de regio.

Wij geven jou de mogelijkheid om
in een afwisselende en zelfstandige baan begeleiding te
verzorgen

voor

de

leerlingen

op

verschillende

Solliciteren?

basisscholen. Je werkt hierin samen met een ambulant

Meer informatie over de Ambulante Dienst kun je

begeleider maar bent zelf verantwoordelijk voor de

vinden op de website van VierTaal. www.VierTaal.nl of
opvragen

planning en uitvoering van de begeleiding.

bij

Marieke

Wolfsen,

teamleider

AD

het

(m.wolfsen@viertaal.nl, 020-6698147 of 06-19013520.

gebied van TOS/ SH en coaching waardoor je je

Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je voor 1

(verder) als cluster 2 specialist kunt ontwikkelen.

oktober mailen naar Marieke Wolfsen
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