SO Fier is een school voor
speciaal onderwijs. We
bieden onderwijs aan
leerlingen in de leeftijd van
vier tot en met twaalf jaar.
Onze leerlingen hebben
speciaal onderwijs nodig
omdat zij meer dan
gemiddelde ondersteuning
nodig hebben op het gebied
van gedrag. Wij zien het
gedrag van leerlingen niet als
moeilijk, vervelend of
problematisch,
maar als een vraag. Op onze
school zijn de vragen die
kinderen ons stellen het
uitgangspunt van ons
handelen.
We zijn een groeiende school
met op dit moment ongeveer
140 leerlingen, verdeeld over
13 groepen. In de loop van
het schooljaar stromen
leerlingen tussentijds in en
uit in de school, waardoor
ons aantal leerlingen in de
school maandelijks verschilt.
We hebben plek voor
maximaal 168 leerlingen.
SO Fier is een school waar we
elke dag samen werken aan
de kwaliteit van onderwijs.
Op onze school werken
kundige en betrokken
leerkrachten die door middel
van hun handelen antwoord
geven op de gedragsvragen
van leerlingen door
kwalitatief goed onderwijs te
geven.
Meer informatie?

www.sofier.nl
www.spoutrecht.nl

SO Fier, Utrechtse speciaal onderwijsschool gespecialiseerd in onderwijs aan
leerlingen die intensieve vragen stellen op het gebied van gedrag, zoekt met
ingang van het nieuwe schooljaar een

onderwijsassistent
0,6 fte
Ben jij iemand die:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

affiniteit heeft met, en liefst ervaring heeft in, cluster 4 onderwijs
werkt vanuit een duidelijk pedagogisch klimaat
kan aansluiten bij onze doelgroep leerlingen
kan werken in teamverband en binnen de bouw intensief wil
samenwerken met verschillende collega’s in diverse klassen
consequent en strak is in de pedagogische aanpak: doen wat je zegt,
en zeggen wat je doet, en tegelijk ook flexibel en met humor kan
omgaan met de praktijk van elke dag
tegen een stootje kan en sterk in zijn of haar schoenen staat, zowel mentaal
als fysiek
aan kan sluiten bij verschillende didactische niveaus
zich herkent in de persoonskenmerken: flexibel, open, enthousiast,
stressbestendig, hulp vragend
opleiding onderwijsassistent heeft afgerond of bereid is deze te gaan volgen

Wij bieden een uitdagende baan in een stevig team dat elkaar aanvult en
ondersteunt op een school in ontwikkeling die rond de aanstaande kerstvakantie
en prachtig nieuw gebouw zal betrekken in de wijk Tuindorp.
Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling van een half jaar. Bij goed
functioneren is vervolgens een vaste aanstelling mogelijk. Voor meer informatie
over deze vacature kunt u contact opnemen met Inge Olivier (directeur van de
school) via inge.olivier@spoutrecht.nl of 030-8505685.
We bieden geïnteresseerden graag de gelegenheid om een afspraak te maken om
een kijkje te nemen in onze school, alvorens te beslissen om mee te solliciteren.
Interesse? Stuur vóór 13 mei uw motivatie en cv naar Inge Olivier
(inge.olivier@spoutrecht.nl) onder vermelding van “vacature onderwijsassistent SO
Fier”.

