Westfriese Vrije School Parcival zoekt per januari 2021 een enthousiaste
Onderwijsassistent op projectbasis
Het gaat om een tijdelijke baan (januari tot en met juni 2021) van 0,3 fte (12 klokuren per week). De
functie wordt betaald uit landelijke projectgelden van de overheid. Die gelden zijn bedoeld om
ontstane achterstanden door de scholensluiting i.v.m. corona aan te pakken.
De school
De Westfriese Vrije School Parcival is een levendige vrijeschool die volop in ontwikkeling is. De school
heeft 212 leerlingen en een team van 23 medewerkers. Er zijn drie kleuterklassen en klas 1 t/m 6.
Door de kleinschaligheid kennen we elkaar goed en is de sfeer informeel en positief.
De functie
We bieden een afwisselende functie aan: focus ligt op het ondersteunen van leerlingen bij lezen en
spelling. Daarnaast maak je leerlingen wegwijs in het digitale programma TextAid. Dit programma is
speciaal bedoeld voor leerlingen met dyslexie.
De intern begeleider kijkt samen met de leerkracht welke leerlingen je extra gaat begeleiden en wat
de doelen zijn. Je houdt de leerkracht op de hoogte van de vorderingen van de leerlingen. Het is de
bedoeling dat je zoveel mogelijk daadwerkelijk met je leerlingen aan de slag gaat.
We vragen je te solliciteren als je:
•
•
•
•
•

affiniteit hebt met het vrijeschool onderwijs
een opleiding hebt afgerond of volgt als onderwijsassistent
een flexibele teamspeler bent die ook goed zelfstandig kan werken
kunt reflecteren en relativeren
enthousiast en positief bent, met een servicegerichte houding

Ons aanbod
Wij bieden je de kans mede vorm te geven aan mooi en goed vrijeschool onderwijs in een
enthousiast en betrokken team en met de leukste leerlingen van Hoorn en omstreken. Je krijgt een
tijdelijke aanstelling tot juli 2021. Werktijden in overleg, maar voorkeur heeft inzet op drie
ochtenden. De inschaling is conform Cao PO schaal 4.
Belangstelling?
Wanneer je voldoet aan het bovenstaande profiel, kun je je sollicitatie (met CV) richten aan
fmerten@parcival-hoorn.nl Voor informatie kun je terecht bij Frank Merten, directeur, bereikbaar op
mobiel 0612740970. De vacature staat open tot en met 7 december 2020.

