Vacature onderwijsassistent(e) (invalbasis) Zeeland
Jij geeft kinderen het gevoel dat ze er écht toe doen. Je gaat naast hen zitten om ze vooruit
te helpen. Je begeleidt een aantal leerlingen persoonlijk, deelt schriften rond of laat zien
hoe je met letters een woord maakt. En soms draai je even 15 drinkbekers open in de
ochtendpauze van de kleutergroep.

Jouw werk
Je ondersteunt de leerkracht bij het lesgeven. Als invaller weet je pas wat je die dag gaat
doen zodra je de drempel overstapt. Deelsommen, schilderwerkjes, trefbal, muziekles,
kopieën maken: alles komt voorbij en jij helpt waar je kan. Je grijpt bijvoorbeeld in bij een
schoolpleinruzie, haalt na de lunch een doekje over de tafels en in de middag begeleid je de
huiswerkklas. Het is afhankelijk van de school, groep en leerkracht waar je op dat moment
het hardst nodig bent.
“Het maakt me trots als ik zie dat een kind vooruitgang boekt. Iets kan dat het eerst niet kon
en eindelijk die stappen maakt. In kennis, bijvoorbeeld, of anders omgaan met een situatie.
Heel knap. En of dat nu in een maand of een jaar is, dat maakt niet uit. Het geeft voldoening
omdat ik ook onderdeel was van het team.” – Alex, onderwijsassistent

Jij bent
• een onderwijsassistent(e) in hart en nieren. Een diploma heeft onze voorkeur. Ook
wanneer je de opleiding nog volgt of bijvoorbeeld bezig bent met de pabo,
pedagogiek of een diploma kinderopvang/gastouder hebt, willen we je graag leren
kennen.
• in het bezit van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG). Aan te vragen via TCOZ
en als wij het originele exemplaar ontvangen, krijg jij de kosten hiervoor vergoed.
• bereikbaar. Als de nood het hoogst is, ben jij het hardst nodig. We willen jou daarom
graag kunnen bereiken op door jou aangegeven beschikbare dagen.
• flexibel. Iedere school heeft zijn eigen regels en jij past je feilloos aan.
• geduldig. Soms gaat het lichtje bij de kinderen echt pas op het állerlaatste moment
branden. Geen probleem voor jou!
• er klaar voor om als held(in) ontvangen te worden. Nogmaals: als de nood het hoogst
is, ben jij het hardst nodig. Dus jouw collega’s en de kinderen zijn altijd blij om jou te
zien.

Over TCOZ
Wanneer er bij een van de aangesloten schoolbesturen een onderwijsassistent(e) uitvalt,
dan zet de directeur een verzoek in VABO en gaan we op zoek naar een geschikte
invalkracht. Meestal word je een dag vóór de door jou aangegeven beschikbare dag
opgebeld/gemaild en soms pas op de werkdag zelf. Als je de opdracht aanneemt, afhankelijk
van de duur van de opdracht, brengen we jou in contact met de directeur/ het
schoolbestuur, waarmee je de praktische en financiële zaken bespreekt.

Wij nemen pas weer contact met je op zodra jij, via jouw digitale agenda, aangeeft opnieuw
beschikbaar te zijn.
Doordat we werken met een systeem waarin jij jouw voorkeuren vooraf in kunt voeren,
word je alleen benaderd als de opdracht aan jouw wensen voldoet. Zo zit je altijd op je plek!

“Ik denk oprecht dat het goed zou zijn dat iedere onderwijsassistent(e) even invalwerk doet.
Je horizon verbreden, een beeld vormen. Werkervaring opdoen en jezelf laten zien. En ik raad
het ook aan voor studenten. Makkelijk te combineren en bij bepaalde opleidingen krijg je
vrijstellingen als je invalt als onderwijsassistent(e).” – Alex, onderwijsassistent

Meld je aan!
Of stel je vraag. De planners van TCOZ kunnen jou alles over deze mooie functie vertellen. Je
bereikt hen via:
Tel: 0113-745728 (ma. t/m vr. van 09.00 – 13.00 uur)
E-mail: info@tcoz.nl

We ontmoeten je graag!

