Stichting OPO-R zoekt per direct voor
SBO de Wissel te Tiel

Onderwijsassistent(en)
0-4 tot 1,0 fte
Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Rivierenland
bestaat uit 11 openbare
basisscholen, waarvan 5 in
Tiel, 4 in Culemborg en 1 in
Wadenoijen. In Tiel staat ook
een school voor speciaal
basisonderwijs. Jaarlijks
bezoeken ruim 1700
leerlingen een school van
OPO-R. De stichting heeft ca.
200 medewerkers in dienst.

Als openbare scholen staan
we open voor iedereen in de
samenleving, ongeacht
geloofsovertuiging of
identiteit. Iedereen is welkom
zolang er respect is voor de
verschillen tussen mensen.
Het bestuursbureau van OPOR is gevestigd in Tiel.

Adres OPO-R:
Wethouder Schootslaan 5
4005 VG Tiel
www.opo-r.nl

SBO de Wissel
W.J. Bladergroenstraat 3
4002 AZ TIEL
0344-613857
Wissel-Tiel.nl

Deze vacature is door meerdere mensen in te vullen. In totaal is er
ruimte voor 1,4 fte.
Het gaat om tijdelijke vacatures i.v.m. vervangingen, mogelijk tot aan
de zomervakantie
De Wissel is een school voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op leren en/of gedrag. In teamverband wordt er gewerkt om
onze leerlingen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Er is ruimte voor
praktijklessen, zoals koken en techniek. De Vreedzame School is voor
ons de leidraad in de wijze waarop wij kinderen meenemen op de weg
naar persoonlijk en sociaal deelnemen aan de minimaatschappij die wij
zijn als school. Wij beschikken over een leuk gebouw met veel
buitenruimte.
De Wissel heeft 14 groepen en een expertiseteam ter ondersteuning
van collega’s, kinderen, en ouders en er is aandacht voor scholing en
individuele groei.
Wij bieden:
• Een team waar je je welkom voelt
• Een team waar iedereen mag leren en ontwikkelen
• Vrijheid om je taken, binnen bepaalde kaders, uit te voeren
• Een school waar jouw inbreng gewaardeerd wordt
Wij zoeken:
• Een pedagogisch sterke onderwijsassistent
• Iemand die oog heeft voor de leerling en denkt in kansen en
mogelijkheden
• Een collega met hart voor onze doelgroep
• Een flinke dosis relativeringsvermogen en gevoel voor humor
We kijken uit naar je sollicitatie, een dag(deel) meedraaien in onze
school behoort ook zeker tot de mogelijkheden!
Sollicitatieprocedure
Stuur zo spoedig mogelijk je motivatiebrief en CV naar
directie.wissel@opo-r.nl om te solliciteren. Sollicitaties worden bij
binnenkomst direct behandeld.
Ook voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact
opnemen met Eric Dankbaar of Ellen-Nieke Marsman via 0344-613857
of directie.wissel@opo-r.nl .

