Vacature Leerkrachtondersteuner v/m voor 0,5 fte
Vrijeschool De Berkel in Zutphen is een dynamische school voor primair onderwijs waar circa 280
leerlingen onderwijs volgen. De Berkel vindt haar inspiratie in de antroposofische menskunde. In
onze school leert iedereen. Leerling, leerkracht, schoolleiding en onderwijsondersteunend
personeel. We vinden de ontwikkeling van kind én medewerker belangrijk; als wijzelf in
ontwikkeling blijven kunnen wij de kinderen enthousiasmeren om te leren. Het is onze missie
ruimte te creëren voor het lerende individu in de sociale context van de school.
Vrijeschool De Berkel maakt onderdeel uit van de stichting Vrijeschool Noord en Oost Nederland
(VSNON). VSNON heeft twee PO scholen en een VO school in Zutphen en een VO school in
Groningen.
Stichting Vrijescholen Noord en Oost Nederland zoekt voor
Vrijeschool De Berkel per direct een enthousiaste

LEERKRACHTONDERSTEUNER V/M (0,5 fte)
Je voert onder verantwoordelijkheid van een klassenleerkracht les(ondersteunende) en
(individueel gerichte) leerling begeleidende taken uit, ondersteunt de onderwijsvoorbereiding,
verricht overige werkzaamheden die verband houden met de functie en verricht op verzoek
overige voorkomende werkzaamheden binnen de school van een vergelijkbaar niveau.
In het primaire proces word je functioneel aangestuurd door de klassenleerkracht.

Werkzaamheden, kennis en vaardigheden











aantoonbare didactische en pedagogische kennis binnen het (vrijeschool)onderwijs in
theorie en praktijk;
bijdragen aan een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd
voelen;
kijkt huiswerk-/schoolopdrachten van leerlingen na en corrigeert onderwijsactiviteiten van
leerlingen;
empathisch vermogen en bewust kunnen reageren op gedrag van leerlingen en hierover
rapporteren;
vaardig in het overdragen van kennis en het geven van aanwijzingen aan leerlingen;
bereidt met de klassenleerkracht dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;
kennis van de leerstof binnen en de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs;
communicatieve vaardigheden;
kunnen samenwerken;
ict-hulpmiddelen kunnen toepassen.

Wij bieden




een dynamische en kleurrijke school met een gemotiveerd en betrokken team;
een benoeming bij de Stichting Vrijescholen Noord en Oost Nederland in de functie van
leerkrachtondersteuner;
salariëring conform de cao PO.

Interesse?
Uw brief en CV kunt u uiterlijk 2 december 2018 sturen naar bestuurskantoor@vsnon.nl t.a.v.
mevrouw G. Bloemendaal. De sollicitatiegesprekken voeren wij op 10 december 2018. Streven is
om de benoeming voor de kerstvakantie rond te hebben. Vragen naar aanleiding van deze
vacature kunt u stellen aan mevrouw Julie van Daal, kwartiermaker De Berkel. Zij is bereikbaar via
jvdaal@vsnon.nl of via 0575- 533860.

