SWV PO de Meierij

zoekt in samenspraak met basisschool de Regenboog
m.i.v. het schooljaar 2022-2023

onderwijsassistent/leerkrachtondersteuner
voor de Jonge Kind Groep (0,8 fte)
Samenwerkingsverband PO de Meierij en basisschool de Regenboog
willen graag in gesprek komen met onderwijsassistenten die geïnteresseerd zijn in een
aanstelling voor het groepsarrangement Jonge Kind wat wordt ingevuld bij basisschool
de Regenboog (Schijndel).

Groepsarrangement Jonge Kind
Op basisschool de Regenboog is er sinds schooljaar 2018 – 2019 het groepsarrangement Jonge Kind.
Een groepsarrangement valt onder verantwoordelijkheid van het SWV en wordt vormgegeven i.s.m.
regulier onderwijs.
Een Jonge Kind Groep zijn onderbouwgroepen waarin kinderen geplaatst kunnen worden in de
leeftijd van 4-7 jaar. Het betreft kinderen met een ontwikkelingsachterstand die vanuit instellingen,
voorschoolse voorzieningen en basisscholen komen. Hierbij is er de inschatting dat zij een zodanige
groei kunnen doormaken dat zij op termijn regulier kunnen uitstromen.
In deze groep is sprake van grote diversiteit, enerzijds door de verschillen in kalenderleeftijd, maar
anderzijds ook door de verschillende achtergronden (gedrags- en ontwikkelingsniveau).
De aanpak binnen de Jonge Kind Groep is erop gericht om de kinderen voldoende handvatten te
bieden om weer terug te kunnen keren naar- of te starten op de reguliere school. Hierbij is het ook
van belang om de leerkracht van de reguliere groep tools aan te reiken, waarmee zijn of haar
handelingsrepertoire kan worden versterkt.
De leerkrachten en de onderwijsassistent die deze groepen begeleiden zijn in dienst van het
schoolbestuur en zullen worden gedetacheerd bij Samenwerkingsverband de Meierij.
Het Samenwerkingsverband heeft de regie over groepsarrangementen en zo ook over de Jonge Kind
groepen. Vanuit Ondersteuningseenheid Zuid wordt instroom, OPP, de begeleiding van school en
ouders en de uitstroom aangestuurd. Als onderwijsassistent binnen dit arrangement maak je qua
samenwerking deel uit van het team van de Regenboog waar de Jonge Kind Groep gevestigd is. De
dagelijkse leiding aan de leerkrachten van deze groepen is in handen van de directie van de school.

Profielschets:
De bezetting is een leerkracht met een onderwijsassistent
Van de onderwijsassistent worden de volgende voorwaarden verlangd:
• Achter de doelstelling staan van de Jonge Kind Groep; vanuit een specifieke groepsaanpak de
leerlingen voldoende handvatten bieden om naar een reguliere groep door te kunnen
stromen.
• Veel aandacht voor sociale vaardigheden
• Veel aandacht voor zelfredzaamheid/zelfstandigheid waarbij een individuele aanpak vaak
nodig is
• Out of the box kunnen denken; methodes/aanpak/regels/houding (ook los kunnen laten)
• Kennis van de recente ontwikkelingen van onderwijsaanbod aan jonge kinderen
• Een rijke leeromgeving kunnen neerzetten in de groep
• Kritische houding t.a.v. zichzelf als begeleider, feedback kunnen geven en ontvangen
• Lerende houding
• Kennis van diverse stoornissen, benadering en aanpak
• In samenwerking met de leerkracht goed (veelvuldig) contact met ouders en instanties
kunnen opbouwen
• Intensieve samenwerking met de reguliere school waar Jonge Kind Groep gehuisvest is.
• Kennis van materialen en leerlijnen en het aanbod af kunnen stemmen op de
ontwikkelbehoefte van kinderen.
• Kennis van de ontwikkeldomeinen, goed kunnen observeren en dit samen met de
leerkrachten vertalen naar een doelgericht/ beredeneerd aanbod
• Positieve houding, denken in kansen en mogelijkheden van kinderen.
• Kindgericht, het individu zien.
• Kennis van groepsdynamische processen

Reactie:
Als je geïnteresseerd bent in bovengenoemde vacature vragen we je om een gemotiveerde reactie en
je CV te sturen. Je reactie kan tot woensdag 22 juni gestuurd worden naar oezuid@demeierij-po.nl
t.a.v. Pieter-Jan van Hoof.

Procedure:
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdagmiddag 28 juni

