Wij zoeken voor de nieuwkomersklas een

onderwijsassistent of lerarenondersteuner
(wtf 0,6 - 0,8)

Op korte termijn zoeken wij een gedreven onderwijsprofessional met affiniteit voor NT2 en vaardig
in het omgaan en begeleiden van leerlingen. Iemand die samen met de andere collega’s
bovenschools, NT2-leerlingen een goede basis wil én kan geven voor hun verdere ontwikkeling.

Wie zijn wij?
Bij SKOBOS werken we met een bovenschoolse groep van professionals (SV99), die onze vijf scholen
begeleiden op het gebied van passend onderwijs en voor NT2 in het bijzonder. De medewerkers van
SV99 ondersteunen kinderen op de eigen school bij het leren van Nederlands als tweede taal. Dit
gebeurt met individuele begeleiding en/of in kleine groepjes. Vele kinderen hebben de afgelopen
jaren binnen SKOBOS de Nederlandse taal geleerd en daarnaast ook gewerkt aan hun sociaal
emotionele ontwikkeling, integratie en participatie. Inmiddels zitten zij op de reguliere scholen van
SKOBOS of ze zijn al doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs.
Op dit moment hebben wij een toestroom van kinderen met een NT2-achtergrond.
Deze kinderen starten in een speciale nieuwkomersgroep op locatie Kindcentrum de Linde in
Oirschot. Wanneer de kinderen voldoende taalvaardig zijn, stromen zij door naar een reguliere groep
op een van de vijf SKOBOS-scholen.
SV99 en de nieuwkomersgroep zijn onderdeel van Stichting Katholiek Onderwijs de Beerzen, Oirschot
en Spoordonk. SKOBOS is een moderne, proactieve, professionele organisatie voor primair onderwijs
in de gemeente Oirschot. De vijf basisscholen van SKOBOS ontwikkelen zich momenteel naar
kindcentra. De kernwaarden open-minded, verbonden en verantwoordelijk geven richting aan het
denken en handelen van álle betrokkenen in onze organisatie.
Wat verwachten wij van jou?
Onder leiding van de bovenschools coördinator passend onderwijs ben je mede verantwoordelijk
voor het ondersteunen van de leerkrachten van de nieuwkomersgroep. Je zorgt ervoor dat kinderen
zich veilig voelen en ondersteunt het onderwijs. Samen met de andere professionals worden taken
onderling verdeeld.
Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar een lerarenondersteuner die:
• instructie en begeleiding van leerlingen verzorgt in samenspraak met de leraar;
• inspeelt op specifiek situaties en maatschappelijke actualiteiten;
• NT2-leerlingen op een hoger plan kan krijgen.

Of een onderwijsassistent die:
• leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning verricht die vooraf is afgestemd met de leraar.
De lerarenondersteuner of onderwijsassistent:
• heeft affiniteit met de doelgroep;
• kan doelgericht en opbrengstgericht werken;
• is bekend is met verschillende NT2-methodes of is bereid zich hierin te verdiepen.

Wat vinden wij verder belangrijk:
• Je bent lerarenondersteuner of onderwijsassistent;
• Je hebt theoretische en praktische kennis van de vak- en vormingsgebieden in het primair
onderwijs;
• Je bent vaardig in het omgaan en begeleiden van leerlingen;
• Je bent vanaf 24 augustus 2022 beschikbaar.

Wat bieden wij:
•
•
•
•
•
•

Functie onderwijsassistent A of B (afhankelijk van de opleiding en ervaring);
Functie lerarenondersteuner A of B (afhankelijk van de opleiding en ervaring);
Jij komt te werken in een betrokken onderwijsorganisatie waar onze leerlingen centraal staan;
Groei en ontwikkeling: we hebben aandacht voor onze professionals en investeren in
opleidingen, coaching en training (o.a. via de SKOBOS Academie);
Je krijgt een tijdelijke aanstelling tot en met 31 juli 2023 met uitzicht op een vaste aanstelling;
Uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Informatie en procedure:
•
•
•
•

Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Wendy Robben,
bovenschools coördinator passend onderwijs SKOBOS, via 06 20 33 19 95.
Meer informatie over SKOBOS kun je vinden op www.skobos.nl.
Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk zondag 10 juli 2022. Voor
een eventueel gesprek maken we graag een afspraak.
Je kunt jouw reactie per e-mail sturen naar wendyrobben@skobos.nl t.a.v. Wendy Robben.

