Vacature
Het Kasteel, school voor speciaal onderwijs, is op zoek naar een

Onderwijsassistent, afdeling 3
Voor 16 uur per week (wtf 0,4) op donderdag en vrijdag.
Het betreft een aanstelling voor een bepaalde tijd vanaf 1 januari, met uitzicht
op een vaste benoeming.

Het Kasteel, waar leren een avontuur is
De school wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar die door
hun specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoefte zijn aangewezen op de expertise van de
school. In algemene typering gaat het om:
•
•
•
•

zeer moeilijk lerende kinderen en/of
kinderen met een lichamelijke beperking en/of
langdurig zieke kinderen
kinderen met een meervoudige beperking

Op het Kasteel wordt nauw samengewerkt binnen de verschillende teams/leerroutes. Met
en van elkaar leren staat bij ons hoog in het vaandel. Naast onderwijs is zorg een
belangrijk aspect in onze organisatie.
De vacature betreft afdeling 3, leerroute 5. De groep bestaat uit max. 10 leerlingen in de
leeftijd van 7-8 jaar. Het betreft hier een leergroep met een teacchaanpak, met een
didactisch aanbod op het niveau van leergroep 3-4, waarbij we de nadruk leggen op de
sociaal emotionele ontwikkeling. Welbevinden en betrokkenheid vormen hierin de basis.
Onder begeleiding van de leerkracht werk je met een leerling of een klein groepje
leerlingen aan de onderwijskundige doelen die op maat geboden worden.
Daarnaast ondersteun je de leerkracht op alle mogelijke manieren in de organisatie van
het onderwijs en draag je ook op teamniveau een steentje bij.
Het Kasteel maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda, www.inos.nl.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Ervaring en/of affiniteit met leerlingen met een specifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte;
Sterke pedagogische vaardigheden m.b.t. deze doelgroep;
Een rustige en positieve uitstraling;
Kunnen schakelen en je nieuwe materie eigen kunnen maken;
Teamspirit;
Goede communicatieve vaardigheden;
Het (proactief) ondersteunen van de leerkracht tijdens het onderwijsproces.

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•
•

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO;
Ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze stichting;
Een professioneel en dynamisch team;
Collega’s die iedere dag (samen) leren en benieuwd zijn naar jouw mening en
inbreng;
Ondersteuning en expertise van verschillende disciplines;
Een rijke leeromgeving, zodat de leerkracht en jij samen het beste uit de leerlingen
kunnen halen.

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht op onze website
https://www.sohetkasteel.nl/ of contact opnemen met directeur P.C.M. Kerkhofs via de
mail paul.kerkhofs@inos.nl

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV
voor maandag 22 november 2021 per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van
vacaturenummer 02RK-OA4
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten
interne kandidaten de voorkeur. De vacature blijft openstaan totdat deze is ingevuld.

