De Zonnebloemschool is een Christelijke school voor Speciaal Onderwijs in de leeftijd van
4 tot 20 jaar.
Onze school valt onder het beheer van de Stichting Christelijk Speciaal en Voortgezet
Speciaal Onderwijs voor de Noordoostpolder en Omgeving.
Het Bestuur van de Stichting vraagt in verband met veranderingen in de formatie per 1
januari 2020:

1. Klassen assistent m/v (40 uur/ wtf 1, schaal 4) inzetbaar voor SO en VSO met zicht op
een vaste aanstelling (naar deze functie kan ook parttime worden gesolliciteerd,
maar dan wel flexibel in de week inzetbaar).
2. Klassen assistent m/v (40 uur/ wtf 1, schaal 4) inzetbaar voor SO en VSO met zicht op
een vaste aanstelling, met affiniteit en/of ervaring met leerlingen met moeilijk
verstaanbaar gedrag.
3. Stagecoördinator VSO voor arbeidstoeleiding en uitstroom (40 uur/ wtf 1; schaal 8)
met zicht op een vaste aanstelling; onze voorkeur gaat hierbij uit naar een fulltimer.
Functie-eisen voor functie 1,2:
•
•
•
•
•

Je hebt affiniteit met onze doelgroep
Je hebt een flexibele instelling en wilt leren van je collegae
Je kunt samen werken in een steeds veranderende werkomgeving
Je kunt leerlingen begeleiden en aansturen
Je kiest bewust voor het Christelijk onderwijs

Functie 3: Zoals voor functie 1 en 2, en aanvullend:

•
•
•
•

Je bent soepel in de omgang en je legt makkelijk en goed externe contacten
Je bent gestructureerd en zelfstandig in je werk
Je beschikt over goede computervaardigheden
Het beschikken over een groot netwerk in de naaste omgeving is een pré

Wij bieden:

➢ Geweldige uitdagende leerlingen met specifieke kwaliteiten
➢ Een enthousiast excellent team waar leren en ondersteunen van elkaar hoog in het
vaandel staat
➢ Salariëring conform cao en functieomschrijving
➢ Veel mogelijkheden tot scholing
Meer informatie en het rolprofiel kun je vinden op onze website: www.zonnebloemschool.nl
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met:
Aart Reussing (directeur-bestuurder) tel: 0527612545 of 0625073860
Sollicitaties dienen (via de email) uiterlijk 12 december 2019 a.s. in ons bezit te zijn.
Je sollicitatie (uiteraard mét CV) kun je sturen naar: directie@zonnebloemschool.nl

