INNOVO zoekt met ingang van schooljaar 2021 - 2022
een ONDERWIJSONDERSTEUNER A (M/V)
voor basisschool de kleine Wereld te Vaals
(werktijdfactor 0.400 - 1.000)

Scholen geven binnen INNOVO kleur aan het onderwijs en dat betekent dat
iedere school inhoud geeft aan een eigen onderwijskundige identiteit en
schoolprofilering. Basisschool de kleine Wereld is gelegen in de gemeente Vaals
en onderdeel van het INNOVO cluster Heuvelland.
De onderwijsondersteuner wordt op basisschool de kleine Wereld In de ochtend
ingezet in de Taalklas. In deze groep zitten leerlingen, die korter dan 2 jaar in
Nederland verblijven en de Nederlandse taal niet tot nauwelijks beheersen. De
leeftijden en achtergronden zijn daarnaast divers (groep 3 t/m 8). Samen met de
leerkracht geef je het onderwijs aan deze groep vorm. Er is veel onderling
overleg en de taken/instructies worden verdeeld. Het werken met kleine
groepjes staat centraal en daarbij is het zelfstandig kunnen functioneren
voorwaardelijk. In de middag wordt de onderwijsondersteuner ingezet in de
reguliere groepen om met kleine groepjes te werken. De specifieke groep en
zorg is afhankelijk van de zorgbehoeftes.
Wij zien graag in jou:
-

Minimaal een diploma MBO niveau 4 als Onderwijsassistent(e);

-

De affiniteit om met deze specifieke doelgroep te werken;

-

Een brede inzetbaarheid (groep 1 t/m 8);

-

Eigenaarschap over je eigen ontwikkeling, verantwoordelijkheid om zelf
met je eigen ontwikkeling aan de slag te gaan;

-

Een proactieve houding, gericht op samenwerking en ondersteuning;

-

Een teamspeler met goede didactische en pedagogische vaardigheden;

-

Flexibiliteit, initiatiefrijk en zelfstandigheid.

Wij bieden:
-

Een aanstelling voor onbepaalde tijd bij INNOVO met een proeftijd van
twee maanden;

-

Een professionele organisatie waarin samen, veilig en groeien kernwaarden
zijn;

-

Een organisatie waar goed werkgeverschap centraal staat;

-

Ondersteuning en begeleiding tijdens ons inwerkprogramma;

-

Een breed scala aan opleidingsmogelijkheden via onze eigen INNOVO
academie;

-

Inschaling in schaal 6 (minimaal €1.816 bruto, maximaal €2.677 bruto).

Meer informatie?
Voor meer informatie over de school verwijzen wij naar onze website: www.bsdekleinewereld.nl. Bij vragen mag contact worden opgenomen met Jordi Jaeqx,
directeur basisschool de kleine Wereld via 043-3061007 of
jordi.jaeqx@innovo.nl.
Maak je belangstelling kenbaar!
Heb je een CV en motivatiebrief voorbereid? Dan kun je de motivatiebrief
samen met een recent curriculum vitae, uiterlijk 19 juli a.s. voor 12:00 uur,
sturen naar werken@innovo.nl (o.v.v. basisschool de kleine Wereld).
Selectieproces en procedure:
-

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar werken@innovo.nl (o.v.v. basisschool
de kleine Wereld);

-

De benoemingsadviescommissie van INNOVO beoordeelt je brief en CV;

-

Bij een positieve beoordeling zijn er eerst gesprekken met de
benoemingsadviescommissie van INNOVO;

-

Vervolgens vindt er een praktijkochtend of tweede gesprek plaats;

-

Onze missie = inspireren om te leren. Wij bieden daarom, aan alle
kandidaten die in aanmerking komen na een sollicitatiegesprek, een Talent
Motivatie Analyse (TMA) aan als onderdeel van de procedure en je eigen
ontwikkelingsproces;

-

Ter afronding van de procedure vindt er een arbeidsvoorwaardengesprek
plaats. Na dit gesprek kan de benoeming definitief gemaakt worden;

-

Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.

Deel deze vacature
Wij nodigen iedereen uit om deze vacature te delen via LinkedIn en social
media.

