
 Interne en externe procedure 

 Situatie- en profielschets 
 De Wegwijzer (Heukelum) en de Hoeksteen (Spijk) zijn op zoek naar een onderwijsassistent voor 
 0,6-0,8 fte (24 tot 32 uur), te verdelen over vier of vijf dagen. 

 Werving en selectie Onderwijsassistent 
 te Heukelum en Spijk 

 Heukelum, 16 december 2022 



 Onderwijsassistent m/v (0,6-0,8 fte) 

 1 Wie zoeken wij? 

 We zoeken een onderwijsassistent die hart heeft voor kinderen en met hen samen wil werken aan 
 hun ontwikkeling. 

 Je werkzaamheden bestaan uit de individuele begeleiding van leerlingen van de groepen 1 tot en 
 met 8 en ondersteuning voor de leerkrachten in verschillende groepen. 

 Leerlingen met extra individuele behoeftes krijgen van jou ondersteuning om hun eigen doelen te 
 behalen. Die doelen bepalen we in overleg tussen jou, leerkrachten en de intern begeleider. 

 Ook onderschrijf jij de Christelijke waarden van onze scholen. 

 Jij hebt; 
 -  Een rijbewijs en eigen vervoer; 
 -  Humor; 
 -  Een gestructureerde aanpak; 
 -  Goede kennis van de Nederlandse taal en een voldoende basiskennis van rekenen. 

 2 Wie zijn wij? 
 De Wegwijzer en De Hoeksteen zijn de Christelijke scholen van de dorpen Heukelum en Spijk. De 
 scholen liggen een aantal kilometer van elkaar, maar zijn met elkaar verbonden door het delen van 
 de zorgstructuur en directie. Op scholen met ca. 80 en ca. 40 leerlingen kennen wij elkaar. Er is veel 
 ruimte en aandacht voor het individuele kind. 

 3 Wat is onze uitdaging? 
 Er is een vacature ontstaan voor een onderwijsassistent op de Wegwijzer en op de Hoeksteen. Wij 
 zoeken iemand die onze leerlingen kan helpen ondersteunen. 

 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 
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 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). 

 5 Praktische informatie en procedure 

 -  Meer informatie kun je inwinnen bij directeur ad interim Jan-Jacob Luijendijk, te bereiken 
 via jan-jacob.luijendijk@stichting-logos.nl. 

 -  Het gaat om een baan als onderwijsassistent voor 0,6 tot 0,8 fte (24-32 uur). 
 -  Ingangsdatum zo spoedig mogelijk. 
 -  De betrekking is tijdelijk met uitzicht op vast. 
 -  Je sollicitatiebrief en CV richt je aan jan-jacob.luijendijk@stichting-logos.nl. 
 -  Gesprekken vinden plaats in week 3 en week 4. 
 -  Onderdeel van de procedure is een navraag naar referenties. 
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