Clarenburg 1
3834 BC Leusden
085-0660700

Krijg jij energie van kinderen? Vind je het leuk om plezier met ze te maken? Haal je alles uit de kast
om je leerlingen een stapje verder te helpen? Straal je rust uit en ben je goed georganiseerd?
Dan zijn wij, het team van de Koningin Emmaschool, een dynamische school voor Zeer Moeilijk
Lerende Kinderen, op zoek naar jou!
Onze SO-afdeling, met leerlingen van 4 tot 12 jaar, zoekt vanaf de zomervakantie een

Onderwijsassistent SO m/v
Zwangerschapsvervanging voor langere tijd (0,6 fte)
Om ons team te versterken, heb jij het volgende in huis:
 Je bent inzetbaar voor minimaal 3 dagen in de week.
 Je hebt affiniteit met cluster 3-leerlingen.
 Je wilt werken met kinderen met een beperking (o.a. autisme en Down).
 Je kunt omgaan met uiteenlopende begeleidingsvragen.
 Je hebt organisatietalent.
 Je kunt prima samenwerken en ook uitstekend zelfstandig opereren.
 Je hebt een afgeronde SPW-opleiding.
Om jou een fijne werkplek te garanderen, bieden wij jou:




Een energiek, enthousiast en gevarieerd team.
Een groeps- en schoolklimaat waarin iedereen zich thuis en veilig voelt.
Volop waardering voor eigen initiatieven en creatieve ideeën.

Waar wij als school voor staan:
 Wij doen recht aan wat elk individueel kind nodig heeft.
 Elke leerling heeft kwaliteiten en wij stimuleren elke leerling het beste uit zichzelf te halen.
 Wij leren praktische vaardigheden aan; net zolang tot het kind het zelf kan.
Wie wij zijn:
De Koningin Emmaschool verzorgt samen met onze collega’s van de dr. A. van
Voorthuysenschool, onderwijs aan leerlingen met een leerbeperking. Vanaf 1 januari 2019 zullen
wij dit als één school gaan doen. Onze scholen zijn nu nog gevestigd in een tijdelijke locatie in
Leusden, maar zullen vanaf het voorjaar van 2019 ons nieuwe schoolgebouw op de Vosheuvel in
Amersfoort gaan betrekken.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jaël Klamer, locatiedirecteur SO, via 085 0660700. Solliciteren kan via: administratie@emmaschool-amersfoort.nl, in elk geval uiterlijk
maandag 25 juni 2018. De sollicitatiegesprekken zullen in de week daarna worden gevoerd.

