VACATURE
IKC De Neerakker, gelegen in Heythuysen, is een van de 15 scholen binnen SPOLT en ontwikkelt zich, mét
partners, meer en meer richting Integraal Kindcentrum.
We zoeken m.i.v. schooljaar 2021-2022 (of z.s.m.)

LERAARONDERSTEUNERS A (SCHAAL 7)
LERAARONDERSTEUNERS NIVEAU B (SCHAAL 8)
WTF 0.6 - 1.000
Groepsdoorbrekend werken (groep 1 t/m 8) is een van de schoolontwikkelpunten van De Neerakker. Door deze
manier van werken willen we een nóg betere afstemming op het niveau van het kind realiseren, komen tot minder
differentiatiedruk binnen de huidige groepen en onze kinderen leren opereren binnen flexibele groepen ter
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Om dit verder vorm te geven zoeken we leraarondersteuners niveau
A en B. Onze collega:
●
●
●
●
●

Is nadrukkelijk een teamspeler;
Handelt vanuit pedagogisch optimisme en denkt in kansen;
Neemt ouders serieus, ook als educatief partner;
Levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling richting Integraal Kindcentrum;
Helpt het Strategisch Beleidsplan ‘In essentie anders’ van SPOLT mee vorm te geven binnen De
Neerakker;

Leraarondersteuner niveau A (schaal 7). Er wordt van je verwacht dat je:
●
●
●

In staat bent goed samen te werken met de groepsleerkracht(en);
(Zelfstandig) Instructies verzorgt ter ondersteuning van het onderwijsleerproces;
In staat bent samengestelde taken te vervullen met een gevarieerd en breed karakter als
onderwijsvoorbereiding, -uitvoering en beoordeling;

Leraarondersteuner niveau B (schaal 8). We verwachten van deze collega’s dat men de taken van
bovenstaand niveau A uitvoert met aanvullend:
●
●
●

Een nadrukkelijkere component theoretische instructie bij (sub)groepen leerlingen en meehelpt delen
van het lesprogramma te ontwikkelen;
Waarbij de leraarondersteuner zelf opzet en resultaten evalueert;
De conclusies zelfstandig verwerkt in bijstelling van instructie en activiteiten;

Informatie:
Voor meer informatie (zie ook www.deneerakker.nl) kun je contact opnemen met:
Ron Aspers, directeur | T: 06 25 33 05 04 | E: r.aspers@spolt.nl
Lilian Engelen, teamleider | T: 06 43 49 13 52 | E: l.engelen@spolt.nl
Astrid Peeters, intern begeleider | T: 06 24 97 90 49| E: a.peeters@spolt.nl
Reageren:
Graag ontvangen we voor vrijdag 27 augustus a.s. jouw uitgebreide motivatiebrief en CV per e-mail:
sollicitatie@spolt.nl o.v.v. vacture De Neerakker. De gesprekken vinden plaats in week 35 en 36.

