Ben jij degene die het rekenen en taal nogmaals rustig
uitlegt en helpt de leerling de juiste vragen te stellen?
Word dan onze nieuwe

Onderwijsassistent
met belangstelling en/of expertise in taal en rekenen
Rekenen en taal, de basis voor elke stap verder in het voortgezet onderwijs!
Wij zijn zeer nieuwsgierig naar degene die de ambitie heeft om in deze baan het
reken en taal van onze leerlingen op zo’n niveau te brengen dat zij verder
probleemloos hun leerproces voort kunnen zetten.
Hoe doe je dat ?
❖ Allereerst dat je écht oog en voor hebt voor de leerling! Door verbinding met
de leerling te maken, kun je samen met de leerling werken aan zijn/haar
persoonlijke groei én zijn/haar ontwikkeling in rekenen en/of taal.
❖ Als jij als onderwijsassistent op een inspirerende en bevlogen manier werkt,
zal dat ervoor zorgen dat dit overgaat op de leerlingen. Enthousiasme werkt
immers aanstekelijk.
Wat verwachten wij van jou als onze nieuwe onderwijsassistent rekenen/taal ?
❖ Dat je al eerder gewerkt hebt binnen een (vo) school als onderwijsassistent of
als remedial teacher
❖ Dat je door 1 op 1 te werken met leerlingen herkent waar de hulpvraag op het
gebied van rekenen of taal zit
❖ Dat je gedreven wordt door de ambitie om iedere leerling naar het niveau te
brengen waarop hij/zij weer verder kan in de lessen
❖ Dat je digitaal vaardig bent! In de lockdown hebben we gemerkt dat het heel
erg fijn is als je snel kunt schakelen op de digitale toepassingen in
bijvoorbeeld het online bieden van begeleiding
❖ Dat je de leerling weet te motiveren en dat je je verantwoordelijk voelt voor
zijn/haar ontwikkeling. En dát zie je uiteraard ook terug in de cijfers, stiekem
dus toch ook wel belangrijk ;-)
Wat hebben we jou te bieden?
❖
❖

Werken in een nieuw, mooi schoolgebouw en in een fijn team
Een baan vooralsnog voor de duur van 1 jaar, dit in verband met de
financiering van deze baan uit de recente (NPO) gelden van de overheid voor
het onderwijs.

❖

❖
❖
❖
❖

Een baan voor circa 0,3 fte. In verband met deze werkzaamheden is het fijn als
je flexibel bent in je uren- en dagenverdeling. Zo kun je het best aansluiten bij
het rooster van de leerlingen die jij begeleidt
Eventueel extra scholing om rekenen en taal expert te worden als
onderwijsassistent
We betalen je volgens de cao voor het voortgezet onderwijs.
Die biedt naast een goed salaris ruimte voor eigen keuzes (individueel
keuzebudget) waar het o.m. gaat om verlof en ontwikkelingsmogelijkheden
Secundaire arbeidsvoorwaarden die écht goed geregeld zijn:
reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer; eindejaarsuitkering; vakantiegeld en
niet te vergeten als het weer mag: leuke activiteiten met en voor het personeel

Hoe ziet onze sollicitatieronde eruit:
Allereerst willen we graag een actueel cv en een toelichting op je motivatie voor deze
bijzondere job ontvangen. Doe dat zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór 18 mei.
Wij zullen ervoor zorgen dat je snel van ons een reactie krijgt op je sollicitatie.
De sollicitatiegesprekken zullen we daarna inplannen en doen we indien noodzakelijk
via Teams.
Zie je jezelf al zitten als onderwijsassistent rekenen en taal bij ons?
Solliciteer dan bij voorkeur via www.meesterbaan.nl
Is dit niet jouw baan, maar ken je wel iemand waarvoor dit de uitgelezen
loopbaankans is, tip diegene dan. Wij zijn je er dankbaar voor.
Wij denken dat we als professionals zelf in staat zijn deze vacature in te vullen.
Acquisitie door bureaus wordt in deze fase dus echt niet gewaardeerd.

