Vacature
Phoenix is op zoek naar meerdere

Leraarondersteuners
voor het regulier basisonderwijs
(Wtf 0,4 -1,0)
De leraarondersteuner verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning,
onderwijsvoorbereiding en doet aan professionalisering.
Het betreft een tijdelijke aanstelling van 1 augustus 2021 tot 31 juli 2022 met uitzicht op
een vast dienstverband voor 16 tot 40 uur per week.

Phoenix
Phoenix is de 29ste school van INOS. Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel
enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten op alle
verlof- en verzuimvraagstukken binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd
gebruiken voor professionalisering en/of innovatie.
Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid,
vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen en revitaliseren. Phoenix maakt deel
uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda:
https://www.inos.nl/werken-bij-inos/phoenix/

Werkzaamheden
Leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning
•
Ondersteunt de leraar bij het verzorgen van onderwijs;
•
Instrueert en begeleidt (sub)groepen leerlingen zelfstandig bij de praktische
toepassing van vak- of vormingsgebieden, onder verantwoordelijkheid van de
leraar;
•
Speelt tijdens de instructies in op ontwikkelingen voor het vak- of
vormingsgebied;
•
Toetst en corrigeert onderwijsactiviteiten van leerlingen en bespreekt
bevindingen met de leraar voor de beoordeling van het leerproces;
•
Levert een bijdrage aan een veilig en pedagogisch klimaat door het begeleiden
en stimuleren van sociale vaardigheden;
•
Signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt deze aan de
orde;
•
Geeft uitvoering aan handelings- en ondersteuningsplannen;
•
Houdt de voortgang en ontwikkeling van leerlingen bij, registreert bevindingen
in het leerlingvolgsysteem en bespreekt deze met de leraar;
•
Signaleert knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden en komt met
verbetervoorstellen.

Onderwijsvoorbereiding
•
Volgt ontwikkelingen in het vak- of vormingsgebied en integreert deze in
instructies/begeleiding in afstemming met de leraar;
•
Bereidt mede de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;
•
Ontwikkelt leeractiviteiten, instructiematerialen, werkvormen en opdrachten of
stelt deze samen in samenspraak met de leraar op basis van vastgestelde
leerplannen;
•
Evalueert de opzet van leeractiviteiten, werkvormen en opdrachten en doet
verbetervoorstellen;
•
Adviseert over het gebruik van leer- en hulpmiddelen en over de inrichting van
de onderwijsruimte;
•
Beheert en onderhoudt lesmaterialen, onderwijsmiddelen en/of
praktijkruimtes, doet voorstellen voor vervanging of aanschaf;
•
Neemt deel aan werkgroepen, draagt ideeën aan en/of doet verbetervoorstellen
voor de aanpak/uitvoering.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van het diploma leraarondersteuner
Je bent vaardig in het instrueren en begeleiden op een specifiek vak- of
vormingsgebied;
Je bent flexibel;
Je bent vaardig in het begeleiden en motiveren van leerlingen;
Je bent vaardig in het samenstellen en vastleggen van instructies/documentatie
materiaal.

Wij bieden jou:
•
•
•
•

een gegarandeerd aantal uren en arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO;
een inschaling in schaal 7 of 8 (afhankelijk van je ervaring en zelfstandigheid in
deze functie);
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze stichting;
ruime mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering, onder andere door
E-learning.

Informatie
Voor meer informatie over Phoenix of INOS, kun je terecht op onze website www.inos.nl of
neem voor de vacature contact op met de directeur Constance Janssen via
telefoonnummer 076-5246283 of 06-23203098.

Interesse
Als je interesse hebt om bij INOS te werken, stuur dan zo snel mogelijk je motivatie- of
sollicitatiebrief en je CV per e-mail naar werken@inos.nl, onder vermelding van
vacaturenummer AE86-LO.
Reacties van geschikte kandidaten die voor 23 juli binnenkomen, worden meegenomen in
de gesprekken in de week van 26 juli. Latere reacties van geschikte kandidaten worden
meegenomen in de gesprekken in de week van 20 augustus.

