Onderwijsassistent A (0,6 FTE)
Kom jij werken op SBO De Dijk in Druten?
Kenmerkend voor SBO De Dijk

Dit ben jij

SBO De Dijk is een van de 23 scholen van Groeisaam
Primair Onderwijs en is een school voor speciaal
basisonderwijs, waar kinderen met leer- en/of
gedragsproblemen onderwijs krijgen in kleine groepen en
worden begeleid door vakbekwame leraren. Op SBO De
Dijk:

Wij zoeken een onderwijsassistent die:
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✓
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staan veiligheid, voorspelbaarheid en structuur
hoog in het vaandel;
is er oog voor ontwikkeling van leerlingen,
personeel en het onderwijs;
hebben personeelsleden een groot hart voor
kinderen die iets extra’s nodig hebben;
krijgt onderwijs vorm vanuit de behoeften van de
SBO-leerling;
is er een goed pedagogisch- en didactisch klimaat
en heerst er een goede teamsfeer;
werken we met een vijf-gelijke dagenmodel;
is gestart met het expertisecentrum Jonge Kind.
Hier bieden we opvang en onderwijs aan leerlingen
van 3 t/m 7 jaar.
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✓
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En wij?
Wij zorgen dat:

inzetbaar is in het expertisecentrum Jonge kind (0,4
FTE) en in de midden/bovenbouw;
positief gedrag en ontwikkeling aanmoedigt en
tegelijkertijd duidelijk en consequent is;
zich niet snel uit het veld laat slaan;
wil werken vanuit de kernwaarden samen, leren,
creëren en groeien;
wil bijdragen aan de ontwikkeling van het
Expertisecentrum Jonge Kind;
kan werken op donderdag en vrijdag en een andere
dag in overleg;
liefst per direct kan beginnen.
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je je welkom voelt op onze school;
je onderdeel uitmaakt van een enthousiast, warm team;
je een passende arbeidsovereenkomst krijgt bij Groeisaam
Primair Onderwijs voor bepaalde tijd met uitzicht op vast,
waarbij inschaling plaatsvindt volgens CAO PO, OA A;
je volop mogelijkheden krijgt tot scholing en ontwikkeling.

We horen graag van jou!
We nodigen je van harte uit om vóór 30 september 2020 via deze link op Meesterbaan.nl te solliciteren en je motivatiebrief en cv aan ons door te geven. Wil je graag meer weten over het
werken op SBO De Dijk? Dan kun je bellen met directeur Esther van Loon op 0487-512694. Kijk ook op de website: www.sbodedijk.nl
Het eerste gesprek met de bovenschoolse benoemingsadviescommissie zal plaatsvinden op 5 oktober 2020 in de middag. Deze commissie gaat in gesprek met jou om te kijken of je past bij onze
organisatie. Dit betekent dat zij niet meteen inhoudelijk in zullen gaan op de vacature waar je op gesolliciteerd hebt, maar eerst een beeld willen krijgen van jou als onderwijsassistent/collega. Bij
gebleken geschiktheid zul je voorgesteld worden aan de benoemingsadviescommissie van de school. Dit gesprek vindt plaats op 6 oktober 2020 in de middag.
Het vervolggesprek met de benoemingsadviescommissie van de school zal plaatsvinden op

Groeisaam
Primair Onderwijs
04-06-2020 vanaf 15.30
uur.

|

Van Heemstraweg 53 6651 KH Druten

|

0487-541022

|

www.groeisaampo.nl

Groeisaam verzorgt onderwijs op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten is er een
SBO school. Groeisaam staat voor goed onderwijs voor alle kinderen, een plezierige leer- en werkomgeving, betrokken leraren, veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling,
maar ook een goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

