Samen zijn we Buitengewoon

VACATURE

Wil jij werken bij een onderwijsinstelling die
zich inzet voor een Buitengewone doelgroep?
Waar vanuit gedrevenheid wordt gewerkt aan
de (talent)ontwikkeling van leerlingen met
specifieke vragen op het gebied van gedrag of
leren? Waar je jezelf kunt ontplooien en waar
oog is voor de menselijke maat en werkplezier?
Bekijk dan onderstaande vacature.
Voor het team van Spectrum en Focus in Venray zijn we per aanvang van het nieuwe
schooljaar op zoek naar een:

Onderwijsassistent (0,55 fte)
De

onderwijsassistent

ondersteunt

de

leraar

bij

gedrevenheid
het

verrichten

van

onderwijsinhoudelijke taken en levert een praktische/organisatorische bijdrage
aan het klassenmanagement. De onderwijsassistent helpt mee in een jonge kind
groep en helpt mee in het wegwerken van leerachterstanden (opgelopen door
Covid-19)

professionaliteit

Wie zijn we?
Onderwijsgroep Buitengewoon is de overkoepelende organisatie van zeven
scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. De medewerkers van onze organisatie zijn gedreven en werken voortdurend aan onze
kennis en expertise van het (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
We willen zelf ook steeds leren en beter worden in ons vak. We werken samen
met elkaar, ouders en onze omgeving en zijn gefocust op wat leerlingen kúnnen,
op kansen en mogelijkheden en de toekomst van onze leerlingen.

samenwerking

Waar kom je te werken?
SBO Focus en Spectrum (SO) werken sinds 2019 samen. De samenwerking is al
zover dat allebei de scholen in hetzelfde gebouw zitten en je met alle leerlingen
te maken krijgt: voor school, in de pauzes en soms ook in de klas. Dit ligt aan
welke hulpvraag een leerling heeft en waar deze dan het best geholpen kan
worden. We zijn dé school voor speciaal (basis) onderwijs in de regio Venray.
We verzorgen speciaal onderwijs aan kinderen die moeite hebben met leren,
kinderen met een motorische handicap en kinderen met gedragsstoornissen.
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Is er nog meer speciaal aan SBO Focus en Spectrum (SO)? Jazeker!!
Ook werken Focus en Spectrum op dit moment samen in het invoeren van nieuwe
rekenmethodes voor allebei de scholen gaan wij komend schooljaar aan de slag
met taal voor de hele school. Focus en Spectrum gaan de komende jaren nog meer
en intensiever met elkaar samenwerken richting een nieuw gezamenlijk te
bouwen schoolgebouw.
Wat bieden we?
We investeren in jouw professionele ontwikkeling en bieden je een baan met
uitzicht op een vast dienstverband, in een prettige werksfeer met enthousiaste en
deskundige collega’s. Je krijgt de benodigde begeleiding op school om je in het
begin wegwijs te maken en je te helpen bij vragen die je hebt. De functie is
ingeschaald in salarisschaal 5 van de cao primair onderwijs. Naast een
marktconform salaris krijg je toegang tot het online trainingsplatform Goodhabitz
en kun je gebruikmaken van diverse secundaire arbeidsvoorwaarden met
belastingvoordeel.

gedrevenheid

Wat vragen we?
Wij zijn op zoek naar een collega die op diverse dagen verdeeld over de week ons
komt helpen in de diverse klassen. Het werken met kleine groepjes (waarbij taal
of rekenen op het programma staat is) behoort ook tot je werkzaamheden. Als
een kind extra sociaal emotionele ondersteuning nodig heeft kun je ingezet
worden om dit te begeleiden. Je hebt uiteraard de vereiste bevoegdheid
(onderwijsassistent) en je hebt ervaring en affiniteit met en kennis van de

professionaliteit

doelgroep;
Dus…..heb je oog en hart voor het speciale kind? Ben je niet bang je nek uit te
steken om iets te bereiken voor het speciale kind? Vind je het een uitdaging om
samen te werken in een school die eigenlijk uit twee scholen bestaat? Wil je
meedenken over vernieuwing van het didactisch aanbod en de toekomst van de
twee scholen in Venray? Dan zoeken wij jou!!!

samenwerking

Interesse? Stuur je brief met CV naar Henk Moonen-Wolters, directeur van SBO
Focus en SO Spectrum (h.moonen-wolters@ogbuitengewoon.nl).Heb je nog een
vraag voordat je besluit te reageren? Bel dan met Henk Moonen-Wolters op
nummer 06 820 45 105.

Meer informatie
www.ogbuitengewoon.nl (OG Buitengewoon)
www.ogbuitengewoon.nl/spectrum
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