Innova is met ingang van zo spoedig mogelijk op zoek naar een:

Onderwijsassistent (leerplein)
(0,6 FTE)

Ben je…
●
●
●
●

iemand die graag samenwerkt
iemand die enthousiasmerend is naar zijn omgeving
iemand die leerlingen kan coachen
pro-actief en flexibel

Heb je…
●
●
●
●

relevante ervaring met pedagogiek en didactiek
interesse in gepersonaliseerd onderwijs
zin om te werken op een leerplein in heterogene groepen
ervaring in het coachen van individuele leerlingen in hun leerproces

Dan ga je…
●

meewerken op de leerpleinen van Innova. Docenten en onderwijsassistenten zijn per
leerplein met elkaar verantwoordelijk voor het onderwijs op dat leerplein.

Vacature: 964 Onderwijsassistent

Je nieuwe werkomgeving
Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap in Enschede voor praktijkonderwijs, vmbo,
havo, atheneum en gymnasium met zo’n 3.600 leerlingen. Openbaar onderwijs betekent bij ons niet alleen
dat iedereen welkom is, ook dat iedereen evenveel kansen krijgt en op een gelijke manier wordt behandeld.
Of je als leerling nu goed kunt leren, creatief, sociaal of een echte sporter bent, we helpen je groeien en
ontwikkelen tot een zelfbewust persoon. Samen met jou willen wij het verschil maken en werken aan het
‘later’ van onze leerlingen!

Innova
Bij Innova heb je als leerling zelf de regie over je eigen ontwikkeling en leerproces. We vinden
zelfverantwoordelijkheid belangrijk. Daarom maken leerlingen hun eigen planning en stellen zij die waar
nodig bij. Zo leren zij eigen doelen stellen en keuzes maken. We ontwikkelen samen met leerlingen
vaardigheden die zij nodig hebben en we leren hen ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Bij
Innova halen leerlingen hun mavo diploma of doorlopen zij de eerste jaren van de havo. Net als op iedere
andere school dus, maar dan wel op een manier die bij de leerling past!

Wat bieden wij?
Een aanstelling als onderwijsassistent en de functie wordt gewaardeerd in schaal 7. Je salaris is,
afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal € 2896,- bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvang je
8% vakantietoeslag én een eindejaarsuitkering.

Enthousiast geworden?
Je kunt je sollicitatie mailen naar pz@hetstedelijk.nl , t.a.v. mevrouw Gerrie Lansink.

Wil je meer weten over de functie?
Dan kun je contact opnemen met de heer R. Löbker, locatiedirecteur, via telefoonnummer 053-4821281 of
met de heer D. Peek, teamleider, via telefoonnummer 053-4821390.

Vacature: 964 Onderwijsassistent

