PAB gezocht inclusief onderwijs/ vrijetijdsbegeleider vakantie
Hallo,
Ik ben Cas, een vrolijke jongen van 10 jaar met het
angelmansyndroom. Ik woon in Lierde samen met mijn ouders,
broer Isaac en kleine zus Lotta in een landelijke omgeving.
Ik ben dringend op zoek naar een PAB assistent die me kan
ondersteunen tijdens mijn inclusief traject in Freinetschool De
Klaproos te Geraardsbergen.
Ik hou ontzettend veel van plezier maken samen met mijn
vrienden en genieten van de kleine dingen in het leven. Spelen,
ontdekkken, omgaan met andere kinderen, maar eigenlijk
omgaan met iedereen maakt me heel erg blij! Ik heb veel humor
en ben zeer nieuwsgierig. Ik hou van uitdagingen en ga super
graag op stap.
Ik ben op zoek naar een lief, grappig, tof, enthousiast, slim en geduldig iemand om mij te helpen op
school en thuis.
Misschien iets voor jou?
Een hele dikke knuffel van Cas

Takenpakket:
Je bent Cas zijn ondersteuner op school. Je bent iemand die met plezier aan de slag gaat met Cas en hem
spelenderwijs kan uitdagen om cognitief bij te leren. Cas is een slim kereltje die een enorme behoefte
heeft aan sociale contacten. Je creëert kansen om sociale contacten en vriendschapsbanden op te
bouwen.
In de communicatieve ontwikkeling stimuleer je hem om zijn stem te laten horen via het gebruik van
ondersteunende communicatiemiddelen.
Inclusie is een gekend begrip voor jou. Je werkt nauw samen met de leerkracht. Je probeert zo veel
mogelijk Cas zijn traject te ondersteunen in klasgroep maar ook op de speelplaats en met het hele team.
Je staat in voor de transfers van Cas binnen het schoolgebouw al stappend of met de rolwagen. Je
ondersteunt hem in zijn zelfredzaamheid.
Je gaat mee op zoek hoe activiteiten, opdrachten en taakjes aangepast kunnen worden zodat Cas zoveel
mogelijk kan leren/ontwikkelen en deel uitmaakt van de leefgroep.
Je houdt van werken met kinderen en je kan je gemakkelijk inleven in hun spel en belevingswereld.
Wanneer Cas niet naar school gaat, creeër je leuke activiteiten thuis.
Cas krijgt ook wekelijks logopedie. Op een leuke en spontane manier help je Cas uit te dagen zodat hij kan
groeien in zijn communicatieve – sociale ontwikkeling. Dit via het werken met de PODD boek.

Profiel
Je bent een dynamisch, enthousiast , geduldig persoon met een hart voor kinderen.
Je hebt een goed gevoel voor humor,een zachtaardig karakter en je durft pedagogisch aan de slag te
gaan. Dit om zoveel mogelijk Cas zijn persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en de kwaliteit van leven te
bevorderen.
Je hebt een inclusieve visie en legt vlot contact met derden.
Je bent bereid om zowel individueel als in een klasgroep te werken, alsook samenwerken met
professionelen en leerkrachten.
Je bent fysiek geschikt om deze job uit te oefenen (heffen en tillen waar nodig).
Je hebt een goede PC vaardigheden en je staat open om met bepaalde specifieke programma’s te leren te
werken.
Je hebt een rijbewijs ter beschikking.

Aanbod
Je komt terecht in een leuke , groene en sociale omgeving in een gezellige familie.
We zijn flexibel wat de formule betreft. Je krijgt een loon of een vrijwilligersvergoeding, ook studenten
zijn welkom. Het aantal uren is bespreekbaar. Kans op vast contract.
Coaching en ondersteuning bij het uitvoeren van je opdracht.

Waar en hoe solliciteren?
Stuur snel een mail met jouw CV en motivatie naar: hoste_stephanie hotmail.com.
Voor meer informatie kan je ook bellen op dit nummer: 0484547348
Onmiddelijke indienstreding mogelijk.

