Vacature

Onderwijsassistent A (wtf 0,6 – 1,0)
Harens Lyceum
Datum publicatie:
Sluitingsdatum:
Vacaturenummer:

20 juni 2022
30 juni 2022
22.2014

Het Harens Lyceum is een school voor vmbo, havo en vwo. Een school in een modern gebouw, kleurrijk en
veelzijdig. Waar leerlingen zichzelf zijn en opgroeien tot zelfstandige jonge mensen. Als school met o.a. een
Technasium, Cultuurprofielstroom, een afdeling atheneumplus en een sportstroom hebben we leerlingen en
medewerkers veel te bieden. Wij zijn een openbare school voor voortgezet onderwijs. Dat betekent dat iedereen
welkom is, ongeacht levensbeschouwing of achtergrond. Wij staan midden in de samenleving. Daarom laten we
graag zien wat er bij ons gebeurt. Iedere dag bieden wij ruimte aan onze leerlingen om hun talenten te
ontdekken, ontwikkelen en tonen. Op deze wijze bereiden wij ze voor op hun toekomst!
Functie
Wij zijn met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een collega voor de functie Onderwijsassistent A Je
maakt onderdeel uit van het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) dat het onderwijs daar waar nodig
ondersteunt. We zoeken een collega met verantwoordelijkheidsgevoel, die assertief en betrouwbaar is en goed
contact kan maken. Daarnaast gaat onze voorkeur uit naar een collega die beschikt over uitstekende ICTvaardigheden en daar waar nodig docent en leerling kan ondersteunen.
Wat zijn je werkzaamheden?
Je begeleidt en houdt toezicht op (het gedrag) van leerlingen tijdens de les, pauze en/of zelfstudie;
Je ziet er op toe dat leerlingen zelfstandig werken en geeft (indien nodig) uitleg over het gebruik van
aanwezige ICT-apparatuur en –systemen;
Je surveilleert tijdens binnen- en buitenschoolse activiteiten en corrigeert (indien nodig) het gedrag
van leerlingen;
Je signaleert problemen en/of ongewenst gedrag van leerlingen en bespreekt deze met de
docent/mentor.
Wij zoeken een collega die:
beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau;
bij voorkeur ervaring heeft opgedaan in het onderwijs;
ervaring en kennis heeft op IT gebied;
beschikt over pedagogische kennis;
beschikt over affiniteit met de betreffende doelgroep;
zelfstandig en in teamverband kan werken (en organiseren);
stressbestendig, zelf reflectief en flexibel is.
Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal 4 van de geldende CAO VO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal
€ 2.570,- bij een volledige aanstelling.
Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van
meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook
zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.
Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan
ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend
aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden.

Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website. In
het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert.
Informatie
Informatie over de school vind je op de website: www.harenslyceum.nl.
Meer informatie over deze functie is in te winnen bij Toine Smolders (teamleider) via a.smolders@o2g2.nl
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 4 juli 2022
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

