Dyslexiecoach en leerlingbegeleider NT2
Ben jij op zoek naar een baan binnen het vmbo waarin het begeleiden van de leerlingen centraal
staat? Dan is deze vacature echt iets voor jou! Vakcollege Rijnmond wil de interne zorgstructuur
versterken met een leerlingbegeleider die individuele leerlingen, of groepjes leerlingen kan
begeleiden op het gebied van dyslexie en taal.
Enthousiast? Ga dan de uitdaging aan en solliciteer bij ons; een school waar modern
praktijkgericht onderwijs centraal staat. Een vmbo-school voor doeners en denkers!
Vacature
Type vacature
Parttime
0,25 fte
10 klokuren verdeeld over 2 of 3 dagen
Per 15 maart 2021
Dienstverband
Het gaat in eerste instantie om een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband
bij goed functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden.
Over ons
Jouw uitdaging
Als leerlingbegeleider ondersteun je wekelijks leerlingen met een taalachterstand of met dyslexie.
Voor nieuwkomersleerlingen geldt dat de begeleiding gericht is op pre-teaching en het
versterken van de woordenschat. Voor leerlingen met dyslexie die nog geen behandeltraject
hebben doorlopen, is de begeleiding gericht op remediering van het technisch lezen en spellen.
In overleg met de coördinator stel je behandelplannen op en evalueer je de voortgang. Belangrijk
hierbij ook is het contact met ouders, mentor en betrokken docenten.
Je bent flexibel, gedreven en hebt oog voor de (leer)behoeftes van onze leerlingen en
betrokkenheid bij de organisatie blijkt.
Jouw team
Jouw nieuwe team bestaat uit collega’s die werken binnen de ondersteuning. Je wordt bij de start
van jouw loopbaan begeleid door de coördinator dyslexie/NT2. Zij maakt je wegwijs in onze
school en in alle aspecten die daarbij horen.
Wij bieden jou
Een aantrekkelijke, ruime, uitgeruste werkomgeving met professionele, leuke en betrokken
collega’s, een prettige werksfeer, goede begeleiding/coaching en ontplooiingsmogelijkheden.
Dit alles in een prachtige omgeving direct aan de kust.
Verder bieden wij je ook:
• Salaris conform cao VO schaal 10 (OOP)
• Eindejaarsuitkering van 8%
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden,
verzekeraars, fietsplan, laptop.
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Onze school
Vakcollege Rijnmond biedt vmbo basis-, kader- en gemengde leerweg aan ca. 650 leerlingen.
Onder het motto “voor denkers en doeners” kunnen onze leerlingen zeer praktijkgericht
onderwijs volgen en zich breed ontwikkelen. Dit alles in een veilige en prettige omgeving.
Vakcollege Rijnmond is onderdeel van Stichting Andreas College. Het bijdragen aan de
persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen is onze belangrijkste drijfveer. Dit doen we onder
meer door het geven van persoonlijke aandacht, respect en zorgzaamheid vanuit het Protestant
Christelijk perspectief.
Over jou
Jij hebt
De leerlingbegeleider die wij zoeken heeft een relevante opleiding gedaan op HBO niveau;
Nederlands, PABO, pedagogiek of gelijkwaardig.
Je kunt je vinden in eigenschappen als flexibel, gedreven en betrokken. Je hebt een hart voor
leerlingen die met name praktijkgericht zijn, waarbij je nieuwe ontwikkelingen niet naast je
neerlegt en de uitdaging van ‘vakwerk’ aandurft.
Ga jij de uitdaging aan?
Mail uiterlijk 15 maart 2021 je motivatie en cv naar meesterbaan.nl t.n.v. Angela Hoekstra, van de
afdeling P&O.
Meer informatie?
Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met: Melissa Kortenoever,
Coördinator dyslexie en NT2 Vakcollege Rijnmond. Zij is bereikbaar via mail:
m.kortenoever@vakcollegerijnmond.nl of via telefoonnummer: 06 25351996
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met: Angela Hoekstra,
Personeelszaken. Zij is bereikbaar via mail: a.hoekstra@andreascollege.nl
De selectie zal na 15 maart 2021 plaatsvinden. Wij zullen u na de sluitingsdatum van de vacature
informeren over het vervolg van de procedure.
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