Tilber 9 7908PB Hoogeveen

Het team van OBS het Rastholt zoekt per 1 maart 2018 een onderwijsassistent voor het begeleiden
van twee leerlingen.
Onderwijsassistent ( M/V)
(wtf.0.2)
Het gaat om een tijdelijke aanstelling tot 1 augustus 2018. Het aantal uren is 8 uur per week en bij
voorkeur op de dinsdag- en donderdagochtend.
Het Rastholt ligt in de wijk Trasselt en is gesitueerd in de nabijheid van een kinderopvang,
peuterspeelzaal, bibliotheek, een gezondheidscentrum en winkels. Voor sportactiviteiten wordt
gebruik gemaakt van de nabij gelegen sporthal Trasselt. Op Het Rastholt leren de kinderen op een
actieve manier te handelen.
Denk; eerst denken; hoe ga ik het aanpakken?
Durf; vervolgens afwegen en een keus maken
Doe; handelen en bespreken. Een actieve leerhouding ontwikkelen is de basis van ons onderwijs.
Het Rastholt is een ondernemende basisschool met een toekomstgericht aanbod van vaardigheden
passend bij de 21ste eeuw.
Functie-informatie:
De onderwijsassistent is o.a. belast met:
- het begeleiden van deze leerlingen bij de verwerving van kennis en vaardigheden;
- stap voor stap de leerlingen begeleiden in de taakaanpak;
- bevorderen van zelfredzaamheid;
- het verrichten van overige werkzaamheden die verband houden met de functie.
Wij verwachten dat hij/zij:
- de uitgangspunten van het openbaar onderwijs nastreeft;
- de opleiding heeft gevolgd of bereid is deze te volgen;
- enthousiast en flexibel is en collegiaal ingesteld;
- in staat is goede contacten met kinderen, ouders en collega’s te onderhouden;
- verschillen tussen leerlingen begripvol benadert en hierin adequaat kan handelen.
Wij bieden:
- Een leuke werksfeer
- Een betrokken en ondersteunend team
- Coaching en begeleiding.
- Salaris conform CAO- PO maximum schaal 4.
Inlichtingen over de inhoud van de functie kunt u inwinnen bij mevrouw O. Bos-Nijmeijer
locatiedirecteur telefoon: 0528-278118 Informatie over de school kunt u vinden op de website:
http://www.rastholt.nl
Procedure:
Als u wenst te solliciteren kunt u uw brief bij voorkeur per e-mail met uw c.v. richten aan emailadres: r.wiggers@bijeen-hoogeveen.nl
Reacties graag vóór 25 februari

