voor elk kind het beste onderwijs
Het bestuur van SVOlPL zoekt voor het Beroepscollege Parkstad Limburg (locatie Brandenberg) kandidaten voor schooljaar 2020-2021 voor de functie van

Onderwijsassistent 0,5fte

Profiel
Het Beroepscollege bestaat uit 5 vestigingen,
waarin aan de hand van centraal vastgelegde
pedagogische en didactische uitgangspunten
wordt gewerkt aan de realisatie van een aantal
ambitieuze leer- en vormingsdoelen.
De onderwijsassistent 3 ondersteunt de docent bij de
lesgevende taak en bij de begeleiding van de leerlingen
en verricht assisterende werkzaamheden buiten de
lessen met een rol in het beheer en onderhoud van
apparatuur en materialen.
-

-

-

-

Ondersteuning van de docent en de vakgroep bij de
lesgevende taak en bij de begeleiding van de
leerlingen;
Draagt kennis en vaardigheden over binnen de door
de docent aangegeven kaders;
Houdt toezicht en begeleidt het gedrag van
leerlingen tijdens en buiten de les;
Registreert, bespreekt en rapporteert ongewenst
gedrag van leerlingen met docenten die belast zijn
met leerlingenbegeleiding;
Zorgt voor ordelijke toegewezen ruimte, zet spullen
vooraf klaar zodat de les tijdig kan beginnen en
verleent assistentie tijdens de les;
Controleert en registreert de aanwezigheid van
leerlingen;
Grijpt in bij conflictsituaties tussen leerlingen..

-

-

Eisen:
In het bezit van een diploma MBO
onderwijsassistent niveau 4;
Recente en relevante ervaring binnen het
voortgezet onderwijs.
Kennis van:
Vaktechnische kennis van het vak;
Pedagogisch/didactische kennis op het niveau van
een opleiding onderwijsassistent op niveau 4.

Informatie
Het betreft een functie in schaal 6.
Verloning vindt plaats via Wiertz Payroll.
Meer informatie over de functie kunt u inwinnen
bij Peter Claessens (ph.claessen@bcpl.nl) of
Ghislaine Monsewije (gmv.monsewije@svopl.nl)
Een uitgebreide functiebeschrijving kan opgevraagd
worden.
Procedure
U wordt verzocht uw sollicitatiebrief met CV
Vóór 26 sepbember te mailen naar:
Ghislaine Monsewije (P&O-adviseur):
gmv.monsewije@svopl.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

SVO|PL is het bevoegd gezag van een achttal scholen voor voortgezet onderwijs in Parkstad Limburg
SVO|PL verzorgt onderwijs voor circa 6.200 leerlingen en biedt daarmee werk aan ongeveer 700 medewerkers.
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