Vacaturenummer: 2022 juni 2022

KIEM, ONDERWIJS MET ZORG
KIEM IS EEN SCHOOL VOOR KINDEREN MET EEN VERSTANDELIJKE,
LICHAMELIJKE OF MEERVOUDIGE BEPERKING EN KINDEREN DIE LANGDURIG
ZIEK ZIJN. KIEM BIEDT, IN SAMENWERKING MET REVALIDATIECENTRUM
RIJNDAM EN GEMIVA-SVG GROEP, ONDERWIJS EN ZORG ONDER ÉÉN DAK.
ONZE CIRCA 270 LEERLINGEN VARIEREND IN DE LEEFTIJD VAN 4 TOT 20
JAAR. PER 1 AUGUSTUS 2022 ZOEKEN WIJ:

ONDERWIJSASSISTENTEN
2X PARTTIME:
WTF 0,6 (MA, DI, VR) EN
WTF 0,4 (DO, VR)

Als onderwijsassistent (schaal 5 CAO PO) werk je nauw samen met de verantwoordelijke leraar en zorg
je samen voor een optimale leeromgeving. Je begeleidt individuele leerlingen of kleine groepjes
leerlingen bij de lessen. Onder begeleiding van de leraar vervul je lesgevende taken en zorg je ervoor
dat lesmateriaal op tijd beschikbaar is. Ook de zorg en verzorging van de leerlingen behoort tot je
takenpakket.
Onze geweldige leerlingen verdienen elke dag een enthousiaste juf of meester voor de klas, of je nu
onderwijsassistent of leraar bent! Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met de doelgroep, dat je onze
leerlingen hoort en ziet. Je kunt veiligheid, duidelijkheid en structuur bieden door jouw uitstekende
pedagogische vaardigheden, ook je didactische vaardigheden zijn van een hoog niveau gezien de grote
variatie aan doelgroepen binnen Kiem.

Ben je




daarnaast:
Bekwaam en flexibel;
Beschik je over een positieve instelling, doorzettings- en relativeringsvermogen;
Ben je breed inzetbaar en bereid je blijvend te ontwikkelen?

Dan is dit wellicht de functie die bij je past.
Sollicitatieprocedure
We nodigen je van harte uit te solliciteren. De vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd.
We ontvangen graag zo snel mogelijk jouw motivatiebrief en recent CV via h.deruiter@spon.nl. We
vragen je vriendelijk in jouw motivatiebrief aan te geven:
 Op welke van bovenstaande opties qua werkdagen je reageert
 In welke mate je flexibel bent om evt. meer en op andere dagen te werken
Voor aanvullende vragen of inlichtingen kun je Hans de Ruiter (directeur) mailen op h.deruiter@spon.nl
Solliciteren
Voor meer informatie over onze school, kijk op de website www.kiem.spon.nl

