
Persoonlijke assistente/Begeleidster  

 

Onze dochter Tahnee, een meisje van 11 start in september 2022 met een inclusief traject in het 

middelbaar onderwijs in het Go Atheneum in Lokeren.   Tahnee heeft enkel een fysieke beperking 

waardoor ze rolstoel gebonden is.  Zij is een heel opgewekte, positieve goedlachse meid die graag 

aan alles wil deelnemen.  Ze gaat heel graag zitskiën, doet aan rolstoelbasket, houdt van paarden, 

bellen met haar vriendinnen, tiktok filmpjes maken en gaat graag op kamp 😊…  Ze is dan ook een 

ware spraakwaterval en staat heel positief in het leven. 

Tahnee verplaatst zich altijd met haar rolwagen en kan zelfstandig korte afstanden rijden.  Op dit 

moment leert ze transferts maken met de ergotherapeut, maar dit lukt nog niet op zelfstandige 

basis.  Hierdoor heeft Tahnee ook begeleiding nodig om naar het toilet te gaan, enkel om de transfert 

veilig te laten verlopen. 

Ze werkt in de klas en thuis met een computer voor haar schoolwerk.  Tahnee is heel sterk in 

taalvakken, maar heeft wel wat moeite met wiskunde, in het bijzonder het ruimtelijk, visuele aspect.  

(meetkunde en metend rekenen,...)  (Ervaring of kennis van CVI is zeker een positief punt.)   We 

zoeken iemand die Tahnee graag wil meehelpen bij het typen en maken van samenvattingen 

(woordspinnen) van sommige gegeven lessen, zodat het instuderen ’s avonds  van de leerstof wat 

makkelijker kan gaan.  Vlot kunnen werken met een computer om met verschillende programma’s te 

kunnen werken die Tahnee gebruikt is een must.  Samen werken aan het uitvoeren van praktische 

taken/vakken in de klas.  Helpen bij het legen en maken van de schooltas.  Enige ondersteuning bij 

het aan- en uitkleden van een jas.    

Wij zoeken samen met Tahnee naar een toffe, gemotiveerde, enthousiaste, betrouwbare, 

empatische persoon om Tahnee te begeleiden op school met haar studies.  Op school ga je mee naar 

de les gedurende halve dagen in de voormiddag, om Tahnee te helpen met de nodige ondersteuning.  

(wordt uitgebreider besproken) 

Jouw studie en/of beroepservaring kan uiteenlopend zijn: (ortho-)pedagoog, leerkracht, 

ergotherapeut, logopedist, psycholoog, laatstejaarsstudenten,… Indien je ervaring zou hebben in het 

begeleiden van personen met een motorische beperking en/of als persoonlijke assistente is een 

meerwaarde.  

We zoeken iemand voor ongeveer 16 of 20 uur per week, in de voormiddag.   Een persoonlijke 

assistente die een houvast en steun kan zijn voor Tahnee.  Iemand die haar in het sociale aspect wat 

kan ondersteunen bij de vrienden en vriendinnen op de speelplaats.  

Wij werken voor de verloning via een deeleconomieplatform. 

Je wordt als persoonlijke assistente ingezet in een goed werkend team en netwerk voor Tahnee.  

Regelmatig afstemmen met dit team van ouders, type 4 ondersteuner, leraren, kine’s,… wordt 

verwacht. 

Ben je enthousiast als je deze vacature leest en wil je Tahnee graag beter leren kennen? 

Bezorg ons dan zeker een motivatiebrief met CV naar john.van.de.rostyne1@telenet.be  of voor 

meer info kan je ook altijd bellen naar Heidi De Cock (mama) op het nummer 0479 28 33 68 

We kijken er naar uit om jullie te mogen ontmoeten! 
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