Voor Dynamica XL zijn wij, in verband met groei, op zoek naar

Onderwijsassistenten SBO/SO/VSO
Zowel fulltime als parttime
per 1 – 8 – 2019

Zaan Primair is een
vooruitstrevende
onderwijsorganisatie met
35 schoollocaties in
Zaanstad.
De komende jaren richt
Zaan Primair zich op het
verstevigen van de rol van
het onderwijs in de
samenleving, waaronder
de ontwikkeling tot
Integrale Kind Centra, op
de invoering van passend
onderwijs en het borgen
van onderwijskwaliteit.
Zaan Primair vindt het
belangrijk dat iedereen de
kans krijgt om naar
vermogen te werken. In het
kader van de
participatiewet nodigen we
kandidaten die opgenomen
zijn in het doelgroep
register dan ook van harte
uit om op de functie te
solliciteren.

Voor de locaties:
-Nieuwendamstraat VSO
-Sportstraat SBO
-Molenwerf SO
Dynamica XL bestaat uit vier onderwijslocaties voor (voortgezet) speciaal
(basis)onderwijs en een Dienstencentrum. Op drie van onze locaties ontstaan
vacatures voor Onderwijsassistent SBO/SO/VSO vanwege groei van Dynamica XL.
De groepen bestaan uit circa 12/16 leerlingen.
Visie van de school:
Wij zijn optimistisch en positief! Ondanks allerlei belemmeringen, sluiten we aan bij
wat het kind wel kan op een positieve en constructieve wijze! Op de afdelingen van
Dynamica XL wordt gewerkt met ‘positive behavior support’ (PBS). Met deze
methodiek werken we op een stimulerende wijze aan het aanleren van gewenst
gedrag. We geloven in wat we doen! Onze leerlingen verdienen elke keer weer
nieuwe kansen. ‘Kan niet’ bestaat niet. In onze grondhouding is verankerd dat we
voortdurend op zoek zijn naar nieuwe perspectieven.
Wij zoeken een collega die:
• een afgerond diploma MBO 4 Onderwijsassistent heeft;
• ruime ervaring heeft als onderwijsassistent;
• kan coachen en begeleiden;
• duidelijke grenzen heeft, en kinderen positief benadert;
• breed inzetbaar is;
• affiniteit heeft met kinderen in het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs;
• daadkrachtig en flexibel is;
• een open, lerende en vragende houding heeft.
Wij bieden:
•
een prettige sfeer en een uitdagend takenpakket;
•
samenwerking met zeer gemotiveerde collega’s;
•
salarisschaal 4 conform CAO Primair Onderwijs.
Je kunt jouw brief mét CV tot en met 5 mei per e-mail richten aan: Stichting Zaan
Primair, betreft: 19-33 Dynamica Onderwijsassistent. Mailadres: po@zaanprimair.nl.

Op de websites www.zaanprimair.nl en www.dynamicaxl.nl vind je meer informatie
over Zaan Primair en de scholen. Voor inlichtingen kun je terecht bij Babs Schipper,
directeur, via telefoonnummer 06 – 577 84 780.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

