Onderwijsassistent voor 1,8 fte
Bernardinuscollege

Wij zoeken onderwijsassistenten
Voor het Bernardinuscollege is SVO|PL per 1-8-2022 op zoek naar
onderwijsassistenten. Het betreft een tijdelijke vacature voor het
schooljaar 2022-2023. De vacature betreft 1,8 FTE waarbij wij dus op zoek
zijn naar meerdere medewerkers. De omvang wordt bepaald in onderling
overleg: op basis van wensen en behoeften.

Wie ben jij?
•
•
•
•

Binnen het Bernardinuscollege handelen we conform een gezamenlijke
missie, visie en koers waarvoor jij input levert middels diverse
projectgroepen.

•
•
•
•

Jij bent in het bezit van een opleiding tot onderwijsassistent
niveau 4 of je hebt een PABO-achtergrond;
De onderwijsassistent 3 ondersteunt de docent bij de lesgevende
taak en bij de begeleiding van de leerlingen en verricht
assisterende werkzaamheden buiten de lessen.
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;

Wij bieden:
•
•
•
•

Inschaling conform CAO-VO op basis van jouw laatste
onderwijssalaris of conform schaal 6;
Een tijdelijk contract bij SVO|PL;
Laptop;
Fiscale uitruil waarbij kosten voor sportschool, fiets of aanschaf
van digitale middelen onderdeel vormen.

Bernardinuscollege
Het Bernardinuscollege kent een lange traditie op het gebied van de
vorming van jonge mensen op intellectueel, cultureel en maatschappelijk
gebied, waarbij leerlingen worden aangemoedigd en uitgedaagd om zich
verder te ontwikkelen tot kritische jongvolwassenen.
In onze huidige steeds sneller veranderende wereld zijn creativiteit,
inlevingsvermogen en de durf om het onbekende tegemoet te treden
belangrijke vereisten. Zij zoeken daarom vandaag al antwoorden op de
vraagstukken van morgen. Creativiteit, inlevingsvermogen en
verantwoordelijkheid tonen, zijn dan ook essentiële onderdelen van ons
onderwijs.

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) is het
bevoegd gezag van negen locaties voor voortgezet onderwijs in Parkstad
Limburg. SVO|PL is het grootste onderwijsbestuur in de regio met ruim
6100 leerlingen en bijna 800 medewerkers.
SVO|PL biedt – met partners in de regio – toekomstgericht onderwijs onder
het motto “voor elk kind het beste onderwijs”. SVO|PL-scholen voorzien in

elke vorm van voortgezet onderwijs, van gymnasium tot praktijkonderwijs.
Leerlingen en medewerkers worden gestimuleerd om hun talenten
optimaal te benutten en ontwikkelen.

Interesse? Mail zo snel mogelijk (uiterlijk 24 juni 2022) je sollicitatiebrief
en CV naar Nadine Latiers (P&O-adviseur) via nd.latiers@svopl.nl.

Neem voor meer informatie contact op met de heer Lenssen,
Onderwijsdirecteur havo via ptmp.lenssen@bernardinuscollege.nl of 0614062316.

