
SBO Het Spectrum is op zoek naar

een betrokken
onderwijs
assistent

Vacature:
Schoolnaam SBO Het Spectrum,

locatie IJburg
Functienaam Onderwijsassistent
Dienstverband 1-8 2022 - 1-8 2023
FTE 0,8 (4 dagen)
Werkdagen In overleg, iig vrijdag
Startdatum 1 augustus 2022
Datum plaatsing 15 juni 2022
Datum sluiting 1 juli 2022
Website: www.sbospectrum.nl

Functie:
Vanwege het vertrek van een collega,
zijn wij op zoek naar een nieuwe
onderwijsassistent.
Je ondersteunt in verschillende klassen,
begeleidt kleine groepjes leerlingen en
individuele leerlingen. Je zet je in op
verschillende vakgebieden,
voornamelijk voor extra leesbegeleiding.
Verder ga je iedere vrijdagmiddag als
begeleiding mee naar het zwembad.

Wij zoeken iemand die:
● Affiniteit heeft met de doelgroep;
● Structuur kan bieden aan onze

leerlingen;
● Benadrukt en kijkt naar gewenst

gedrag;
● Een leergierige en enthousiaste

houding heeft;
● Op zoek is naar uitdagingen in

het werken met kinderen in het
speciaal basisonderwijs;

● Positief is ingesteld;
● Flexibel is en makkelijk kan

schakelen.

Schoolinformatie:
Het Spectrum is een school voor
speciaal basisonderwijs en maakt
onderdeel uit van Stichting Samen
Tussen Amstel en IJ. De school telt
ongeveer 150 leerlingen, verdeeld over
twee locaties.
Op locatie IJburg starten we volgend
schooljaar met 3 groepen en ongeveer 35
leerlingen.
De school heeft een streekfunctie.
Leerlingen komen uit Amsterdam en
omliggende gemeenten. Wij stemmen
ons onderwijs en de begeleiding zoveel
mogelijk af op de behoeften en
mogelijkheden van de leerlingen. Onze
leerlingen krijgen les in kleinere
groepen (tot ongeveer 15 leerlingen) en
er zijn extra handen in de klas. Wij
geven de leerlingen de ruimte om hun
talenten te ontwikkelen.

Spreekt dit alles je aan? Stuur ons dan
per mail je brief met CV t.a.v Edith du
Fijan: e.dufijan@sbospectrum.nl
Wij ontvangen je cv en motivatie graag
voor 1 juli 2022.
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Edith du Fijan, directeur.
Telefoonnummer: 020-4627620


