Vacature:
Persoonlijk assistent lagere school derde leerjaar
Voorstelling:
Onze zoon Roman is 8 jaar en gaat naar het derde leerjaar. Hij is een vrolijk kind dat super
graag naar school gaat. Hij houdt van dieren, techniek, natuur, eten en is erg leergierig.
Hij volgt zwemles en gaat ponyrijden.
In de klas heeft hij hulp nodig bij lezen, rekenen, schrijven, typen, ook doordat zijn uitspraak
nog niet optimaal is. Hij volgt een individueel traject binnen de klas. Hij heeft een eigen
methode voor rekenen.
Motorische handelingen vragen veel inspanning van hem: luidop lezen, schrijven, typen… Hij
heeft veel nood aan individuele begeleiding, aanmoediging en bijsturing om het vol te
houden.
Taakomschrijving:
•
•
•
•
•

Individuele ondersteuning van Roman voor taal en rekenen, waaronder dictee, lezen
en schrijven. Je werkt oefeningen uit op papier of op de Ipad op aanwijzen van de
ondersteuner en de juf.
Je neemt o.m. dictee af van Roman door de woorden te dicteren en te spellen.
Je woont de les, ondersteuningsmomenten, kine-sessie of logopedie bij om met
Roman de oefeningen individueel nog eens te kunnen herhalen.
Je overlegt regelmatig met de juf, ondersteuner, kine, logo en ouders omtrent het
programma van Roman. Dit vindt plaats mondeling, via whatsapp, per e-mail en
tijdens de 3 multidisciplinaire overleggen.
Je coacht hem in sociale situaties (speelplaats, in de klas samen spelen of werken met
vriendjes) of voor bijv. het geven van een spreekbeurt.

Profiel
•
•
•
•
•
•

Je hebt een diploma ortho(pedagogie), logopedie, ergo, kine of andere pedagogische
ervaring.
Je hebt een hart voor kinderen en bent vertrouwd of geïnteresseerd in inclusie en de
Freinet-pedagogie of ervaringsgericht leren.
Je bent geduldig en communiceert verbindend met het kind en zijn begeleiders.
Je kan vlot samenwerken met het team rond Roman.
Je kan een vertrouwensrelatie opbouwen met onze zoon en zijn team. Je bent
empathisch, je observeert zonder te oordelen en zoekt steeds naar oplossingen in
overleg met het team rond Roman.
Je bent diplomatisch, integer en positief ingesteld.

•

Je bent matuur, flexibel en kan onze zoon goed aansturen, terwijl je ook zijn
zelfstandigheid bewaakt.

Aanbod
•
•
•
•

Vanaf september 2021.
Gedurende 2 voormiddagen, 2 momenten van 3 uur, nog af te spreken met het
schoolteam, bijv. dinsdag en donderdagvoormiddag, niet tijdens vakanties, het aantal
uren zal worden geëvalueerd en kan nadien opgetrokken worden.
Verloning en statuut te bespreken. Verplaatsingsonkosten worden vergoed.
Mogelijks verlenging volgend(e) schooljaren.

Plaats van tewerkstelling
Freinetschool De Vier Tuinen, Nederenamestraat 30, Oudenaarde, www.deviertuinen.be
Voel je je aangesproken om een vrolijke en leergierige 8-jarige één op één te leren kennen
en te begeleiden, om door middel van je eigen sociale vaardigheden en sterktes, te helpen
de zijn talenten te ontwikkelen en uit te bouwen?
Je moet het niet alleen doen! Er staat een team van leerkrachten, ondersteuners, ergo, logo,
kine en ouders, klaar om je te ondersteunen. Bij hen kan je ook steeds met je vragen terecht.

Bij interesse contacteer ons (let wel, we zijn op reis tussen 10 en 26 juli).

Mama Farah Bouquelle farah.bouquelle@gmail.com
0472936605

