Vacature 2 of 3 onderwijsassistenten/leerkrachtondersteuners
Variërend van 0,6 deeltijd- tot fulltimeaanstelling
SBO De Evenaar is een school voor speciaal basisonderwijs in Nieuwegein.
Wij zoeken een nieuwe collega die onze boven- en middenbouwgroepen komt
ondersteunen.
De nieuwe collega die wij zoeken:
• Is breed inzetbaar
• Kan makkelijk schakelen en houdt van afwisseling
• Zorgt voor een veilige en prettige leeromgeving
• Is een goede teamspeler
• Heeft zin in een nieuwe uitdaging
• Is geïnteresseerd in onze type leerlingen
• Heeft MBO of HBO werk- en denkniveau, dit hoeft niet specifiek de opleiding tot
onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner te zijn
• Is bereid om twee middagen in de naschoolse begeleiding mee te draaien
• Kan af en toe de leerlingen vervoeren in onze eigen schoolbus (voor en na
schooltijd).
Je ondersteunt in de verschillende bouwgroepen en begeleidt kleine groepjes die extra
ondersteuning nodig hebben.
Ben jij de onderwijsassistent/ondersteuner die wij zoeken, dan zien we je reactie graag
tegemoet.
Wie zijn wij:
De Evenaar is een school voor speciaal basisonderwijs met een
bijbehorend expertisecentrum. Het team bestaat uit enthousiaste medewerkers die elkaar
steunen en veel voor de leerlingen over hebben. Door intensief contact met ouders, adjunctdirecteur, orthopedagoog, logopediste, schoolmaatschappelijk werk en leerkrachten,
begeleiden wij de leerlingen gedurende hun basisschool periode naar de best passende
uitstroom mogelijkheid. We verzorgen op maat onderwijs en dat vraagt van al onze
medewerkers net wat extra aandacht. Dat maakt passend onderwijs op de Evenaar zo mooi
en bijzonder.
Wil je meer weten?
Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Harmen Rabbers
(adjunct cluster bovenbouw) of Hanna Wolters (adjunct cluster middenbouw h.wolters@sboevenaar.nl ) via 030-6048400 (na de herfstvakantie). Direct reageren? Stuur voor 1
november een korte motivatiebrief en je cv naar h.rabbers@sbo-evenaar.nl
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