vacature onderwijsspecialist 0,5 FTE

Elk kind hoort onderwijs te krijgen wat het nodig heeft en waar het recht op heeft. Stichting OOK geeft op
bijzondere wijze invulling aan deze verantwoordelijke taak. Op alle scholen is een deskundige
onderwijsspecialist aanwezig binnen het schoolteam.
Kom jij het team van O.J.S. het Scala versterken?
Op onze school is een vacature voor een onderwijsspecialist die vanuit kennis en expertise leerlingen en
leerkrachten ondersteunt in het uitvoeren van passend onderwijs.
Onze school
Op het SCALA verzorgen wij ONS onderwijs: Ondernemend, Nieuwsgierig en Samen.
‘ONS’ onderwijs, omdat leerkrachten, kinderen en ouders samen, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid,
betrokken zijn bij het leerproces, en waarbij de kwaliteiten van iedere betrokkene worden ingezet.
Wij zijn een school met 250 leerlingen verdeeld over twee locaties.
Jouw werkzaamheden
De onderwijsspecialist biedt ondersteuning bij leer- en gedragsproblematiek, kortom op het gebied van
didactiek en pedagogiek. Je begeleidt leerlingen met een specifieke zorg- en ondersteuningsbehoefte, voert
begeleidende taken uit en levert bijdragen aan de schoolorganisatie. Daarnaast ondersteun, begeleid en/of
coach je de leerkracht op de specifieke zorg- en/of ondersteuningsvraag van een leerling. Je werkt hierin nauw
samen met de leerkracht, ouders, intern begeleider en de directeur van de school. De onderwijsspecialist is
zelfsturend en resultaatverantwoordelijk.
Wat breng je mee
● Een afgeronde HBO- opleiding op passend gebied
● Een betrokken, onderzoekende en nieuwsgierige houding: je ziet wat er bij kinderen gebeurt
● Je bent orthodidactisch en -pedagogisch competent en hebt kennis van leerstof en leerlijnen
● Je hebt praktische en theoretische kennis van veelvoorkomende leer- en gedragsproblemen
● je bent vaardig in het verbeteren van de sociale en emotionele leerontwikkeling van kinderen
● Je bent invoelend en jouw sociale vaardigheden zijn sterk ontwikkeld
● Je werkt planmatig en bent vaardig in het systematisch bijhouden van vorderingen
● Je bent communicatief sterk en durft gevraagd en ongevraagd adviezen te geven, en je neemt ouders
mee in het proces.
Wat bieden wij
● Een open en betrokken team dat met elkaar samenwerkt en waar je de ruimte hebt jezelf te
ontwikkelen
● Een nauwe samenwerking met de andere onderwijsspecialisten en intern begeleiders van Stichting
OOK, onder aansturing van de bovenschoolse coördinator Passend Onderwijs
● De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-PO
● Het salaris is ingeschaald in schaal OOP 9 (zonder lesbevoegdheid) OOP 10 (met
onderwijsbevoegdheid)
● Startdatum en werkdagen in overleg.
Interesse? Solliciteer!
We zien graag je brief met CV tegemoet. De sluitingsdatum is 20 mei 2022.

