CBS Samen Onderweg zoekt:
ONDERWIJSASSISTENT GROEP 1 t/m 8
24 uur per week
Wij zijn op zoek naar een goede onderwijsassistent voor voor het begeleiden van kleine groepjes
leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8. 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!
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 sociaal klimaat leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor
anderen te zorgen. Wij werken vanuit het NAR (Netjes-Aardig-Rustig) principe. 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.
Wat ga je doen?
●
●
●
●
●

Je ondersteunt de leerkrachten door kleine groepjes leerlingen en individuele leerlingen te
begeleiden bij het leren en uitwerken van de lesstof.
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.

Wat verwachten we?
●
●
●
●
●
●

Een afgeronde opleiding tot onderwijsassistent.
Bij voorkeur ervaring als onderwijsassistent.
Aﬃniteit met NT2 (taalonderwijs).
Een protestants-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 voor de rest van het schooljaar 2019-2020.
Dagen en uren die in overleg met jou worden vastgesteld.
Inschaling op basis van de CAO PO in schaal 4 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

Over CBS Samen Onderweg
Samen Onderweg is een open christelijke basisschool binnen Stichting LOGOS. Samen Onderweg is
gehuisvest in het multi-culturele Gorinchem-West. Samen Onderweg heeft twee locaties. De
hoofdlocatie is te vinden in de Brede School Schuttersplein. De dependance in de van
Goudoeverstraat in de Gildenwijk. De vacature betreft een plaats op de dependance. Dat is een
kleinschalige voorziening van 85 leerlingen. Er zijn 5 groepen voor de 8 leerjaren. Naast de
leerkrachten is er ook een locatieleider en intern begeleider aanwezig. Op de dependance kun je
echt het verschil maken voor de leerlingen die uit verschillende culturen komen.
Meer weten?
Meer informatie Samen Onderweg kun je vinden op www.cbs-samenonderweg.nl Heb je nog vragen
naar aanleiding van deze vacature? U kunt informatie inwinnen bij de locatieleider mevrouw
A. Wilschut (0183 620561) of de directeur (0183-622856 of 06-50627343).
Solliciteren
Ben je enthousiast en voldoe je aan alle eisen, dan ontvangen we graag je motivatie en CV uiterlijk
op 14 februari a.s. via: directie.samenonderweg@ stichting-logos.nl ter attentie van Gert Mesch.

