
  

  

 

  

  

  

  

  
Situatie-   en   profielschets   

  
Werving   en   selectie   vacature:   

  
onderwijsassistent   (vervanging   zwangerschapsverlof)   
CBS   Samen   Onderweg   te   Gorinchem   
Interne   en   externe   procedure   

  

  
Gorinchem,   7   oktober   2021   

  
  
  
  

    

  



  

Vacature   Onderwijsassistent   WTF   0,6     
  
  

1   Wie   zoeken   wij?    
  

Wij   zijn   op   zoek   naar   een   goede   onderwijsassistent    voor   het   begeleiden   van   kleine   groepjes  
leerlingen   uit   de   groepen   1   tot   en   met   8   en   extra   ondersteuning   in   de   combinatiegroep   3/4.   Je   gaat   
met   name   aan   de   slag   met   kinderen   met   leerproblemen,   kinderen   die   extra   ondersteuning   nodig   
hebben   bij   het   beheersen   van   de   Nederlandse   taal   en   leerlingen   die   een   arrangement   hebben.   Ben   
jij   van   alle   markten   thuis   en   wil   je   graag   werken   op   een   uitdagende   school!   Dan   zijn   we   op   zoek   naar   
jou!   

Wat   ga   je   doen?   

● Je   ondersteunt   de   leerkrachten   groep   1-8   door   kleine   groepjes   leerlingen   en   individuele   
leerlingen   te   begeleiden   bij   het   leren   en   uitwerken   van   de   lesstof   en   je   ondersteunt   de   
leerkracht   van   groep   3/4.   

● Je   inspireert   leerlingen   tot   zelfstandig   werken,   luisteren,   opruimen,   concentreren   en   
vragen   stellen   

● Je   gaat   met   kinderen   werken   aan   door   de   leerkracht   gesignaleerde   problemen   en   verzorgt   
hiervan   de   administratie   

● Je   helpt   bij   inrichten   van   het   lokaal,   opruimen,   maken   en   controleren   van   lesmaterialen   
● Je   loopt   pleinwacht   en   helpt   mee   bij   de   TSO   (tussen   schoolse   opvang)   

Wat   verwachten   we?   

● Een   afgeronde   opleiding   tot   onderwijsassistent   
● Bij   voorkeur   ervaring   als   onderwijsassistent   
● Affiniteit   met   NT2   (taalonderwijs)   
● Een   christelijke   achtergrond     
● Enthousiasme   en   zelfstandigheid   
● Wil   je   minder   uren   werken,   dan   willen   we   je   ook   vragen   om   te   reageren.   

Wat   mag   je   verwachten:   

● Een   tijdelijke   aanstelling   vanaf   15   november   tot   medio   mei   met   uitzicht   op   verlenging   
daarna.     

● Dagen   en   uren   die   in   overleg   met   jou   worden   vastgesteld   
● Inschaling   op   basis   van   de   CAO   PO   in   schaal   6   op   basis   van   je   relevante   werkervaring   
● Een   sfeervolle   school   met   fijne   collega’s   en   een   ècht   team   
● Leerlingen   vanuit   alle   windstreken,   die   graag   naar   school   gaan   
● Moderne   lesmiddelen   en   materialen   die   passen   bij   de   leerdoelen   van   onze   leerlingen   
● Ondersteuning   bij   je   werkzaamheden  
● Ruime   mogelijkheden   voor   professionalisering   en   ontwikkeling   
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2   Wie   zijn   wij?   

  
CBS   Samen   Onderweg   :   onderwijs   dat   bereikt,   bindt   en   boeit.   

CBS   Samen   Onderweg    is   een   school   met   leerlingen   (en   ouders)   van   veel   verschillende   
achtergronden.   Voor   hen   is   onze   school   een   veilige   plek   om   te   groeien   en   het   beste   uit   zichzelf   te   
halen.   In   een   fijn   pedagogisch   klimaat   leren   zij   verantwoordelijkheid   te   nemen   voor   zichzelf   en   voor   
anderen   te   zorgen.   Wij   werken   vanuit   het   NAR   (Netjes-Aardig-Rustig)   principe   en   zijn   gestart   met   
de   uitdagen   sociaal-emotionele   methode   Kwink.    Alles   in   onze   school   is   erop   gericht   om   de   
kinderen   verder   te   helpen   waar   zij   dat   nodig   hebben.   Dat   zie   je   bijvoorbeeld   aan   onze   extra   focus   
op   woordenschat,   ons   Doordacht   Passend   Lesmodel,   waar   coöperatieve   werkvormen   een   plaats   
hebben   en   bijvoorbeeld    het   gebruik   van   wisbordjes   om   iedereen   goed   bij   de   les   te   betrekken.   Dat   
het   werkt,   is   terug   te   zien   in   de   resultaten   die   onze   leerlingen   halen.   

3   Wat   is   onze   uitdaging?   
  

Onze   leerlingen   wonen   in   een   wijk   met   verschillende   culturen.   Sommige   kinderen   zijn   nieuwkomers   
in   Nederland.   Daarom   besteden   we   veel   tijd   aan   taal   ,   lezen   en   rekenen.   Ook   leren   we   over   andere   
leefwijzen   en   godsdiensten.   Als   kleurrijke   wijkschool   zijn   we   gericht   op   actief   burgerschap.   We   
leren   elk   kind   dat   respect,   begrip   voor   elkaar   en   gelijkwaardigheid   altijd   belangrijk   zijn.   Onderwijs   
maken   we   samen   met   enthousiaste   (hulp)ouders.     
Kernwoorden   van   Samen   Onderweg   locatie   Goudoever    zijn   rust   en   structuur   (warme   sfeer   en   veilig   
opgroeien),   kansrijke   combinatiegroepen   (aandacht   voor   alle   mogelijkheden   van   de   kinderen)   en   
uitstekende   basis   (veel   aandacht   voor   woordenschat,   lezen,   taal   en   rekenen).   

  

4   LOGOS   
  

LOGOS   biedt   sterk,   toekomstgericht   Christelijk   onderwijs   met   16   scholen   en   350   personeelsleden   
die   samen   zorgdragen   voor   ongeveer   2500   leerlingen   in   het   primair,   voortgezet   en   speciaal   
onderwijs.   De   scholen   zijn   gelegen   in   de   gemeenten   Gorinchem,   Vijfheerenlanden   en   West   Betuwe.     

  
LOGOS   staat   voor   waardegedreven,   uitdagend   en   kwalitatief   goed   onderwijs.   De   missie   is   om   
leerlingen   te   helpen   uit   te   groeien   tot   zelfstandige   en   verantwoordelijke   burgers,   zodat   zij   later   hun   
bijdrage   kunnen   leveren   aan   de   samenleving.   Binnen   de   stichting   wordt   hun   aangeboren   
nieuwsgierigheid   gestimuleerd   en   beloond,   zodat   ze   hun   leven   lang   elke   dag   met   plezier   blijven   
leren.     

  
De   LOGOS-kernwaarden   vertrouwen,   verbinden   en   ontwikkelen   zijn   een   helder   baken   voor   het   
professioneel   handelen   met   geloof,   hoop   en   liefde   als   moreel   kompas.   Onderwijs   van   morgen     

  
De   kernvakken,   rekenen,   taal   en   lezen,   bieden   LOGOS-scholen   zoveel   mogelijk   aan   op   chromebooks.   
De   moderne   onderwijsmethoden   sluiten   daar   naadloos   op   aan.   Veel   scholen   gebruiken   de   
computer   ook   voor   zaakvakken,   zoals   geschiedenis   en   aardrijkskunde.   Het   verrijkt   het   onderwijs   en   
ondersteunt   differentiatie   op   niveau.   Kinderen   krijgen   op   LOGOS-scholen   mee   wat   ze   in   deze  
21ste-eeuwse   samenleving   nodig   hebben:   naast   veel   kennis,   sociale   vorming   en   gemeenschapszin   
ontwikkelen   de   kinderen   hun   21ste-eeuwse   vaardigheden,   zoals   samenwerken,   communiceren,   
creativiteit,   planning,   reflectie,   oplossingsgericht   en   kritisch   denken,   ICT   en   Engels.     

  
Samen   leren   inhoud   geven   Binnen   LOGOS   is   er   de   goede   gewoonte   van   leren   van   elkaar   en   co   
creëren   in   teams,   clusters   van   teams,   intervisieen   werkgroepen   en   in   LOGOS-brede   
leergemeenschappen.   Rond   een   thema   of   vraag   ontstaan   waardevolle   dwarsverbanden.   Daarbij   
hoort   nieuwsgierig   en   durven   experimenteren   met   behulp   van   eigen   en   externe   good   practices   en   
verworven   wetenschappelijke   of   maatschappelijke   inzichten.   Dit   is   de   ontwikkelingsgerichte   
samenwerking   van   LOGOS:   ‘Samen   Leren   Inhoud   Geven’   (SLIG).  
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5   Praktische   informatie   en   procedure   
  

Je   kunt   informatie   inwinnen   bij   de   locatieleider   mevrouw   Annemieke   Wilschut,   tel.   (0183)   620561   
of   de   directeur   de   heer   Gert   Mesch,   tel.    (0183)   622856   of   06-50627343.   

  
Het   betreft   de   functie   onderwijsassistent   B   die   gewaardeerd   wordt   in   schaal   6.   
De   bij   de   vacature   behorende   werktijdfactor   is   0,6   (24   uur).   

  
Ben   je   enthousiast   en   voldoe   je   aan   de   gevraagde   eisen,   of   denk   je   dat   je   deze   baan   aan   kunt   dan   
ontvangen   we   graag   je   motivatie   en   CV    voor   25   oktober   a.s.    via   directie.samenonderweg@   
stichting-logos.nl    ter   attentie   van   Gert   Mesch.     

  
De   gesprekken   worden   gevoerd   in   de   week   van   1   t/m   5   november   2021.   
Onderdeel   van   de   procedure   kan   een   meeloopmoment   zijn   in   de   week   van   8   t/m   12   november   2021   
Referenties   kunnen   opgevraagd   worden   in   diezelfde   week.   
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