Kind en Onderwijs Rotterdam

Vacatures

Kind en Onderwijs Rotterdam zoekt voor
het Nationaal Programma Onderwijs
Onze leerlingen beleven een indrukwekkende periode terwijl ze opgroeien tijdens de pandemie
die onderdeel wordt van de geschiedenis. Ze leren over biologie door uitleg te krijgen over
het virus. Ze leren verschillende landen kennen door het nieuws te volgen over de wereldwijde pandemie. Ze leren razendsnel digitale vaardigheden aan door het volgen van thuisonderwijs. Ze leren over burgerschap door te kijken hoe mensen verschillend met de maatregelen omgaan. Allemaal kennis die hen verrijkt. Toch is ook bepaalde kennis minder goed
aangekomen bij sommige kinderen.

Voor het Nationaal Programma Onderwijs zoekt Kind en Onderwijs Rotterdam experts die zich
in willen zetten om de kennis van de kinderen te vergroten. Wij hebben hiervoor een programma
ontwikkeld dat gericht is op de brede ontwikkeling van leerlingen; van cognitieve ontwikkeling,
sociale ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling tot het mentale welbevinden.
Voor dit programma gaat Kind en Onderwijs Rotterdam met een team van onderwijsprofessionals om de leerling heen staan. Zo kunnen we samen -leerkrachten, IB en kernteam- op maat
invulling geven aan wat de leerling nodig heeft.

de volgende experts
ONDERWIJSASSISTENTEN

LOGOPEDIST

LEERKRACHTEN

Ben jij in staat om leerlingen van groep 1 tot en met 8 in en buiten
de klas ondersteuning te bieden?
Beschik jij over meerdere didactische vaardigheden om een theorie
uit te leggen?
Kun je zorgen dat een leerling het leuk vindt om leerstof te herhalen?
Draai je je hand er niet voor om in te vallen bij een klas?
Dan gaan we graag met je in gesprek.

Ben jij in staat om leerlingen van groep 1 tot en met 8 extra
ondersteuning te bieden?
Sta je graag elke dag voor een andere groep?
Bied je graag ondersteuning aan een leerkracht?
Weet jij hoe je leerlingen een extra zetje kunt geven om tot leren
komen?
Ben je in staat gemaakte analyses over resultaten om te zetten in
begeleiding op maat voor een leerling? Vind je het leuk om op
meerdere scholen te werken?

Wij zoeken een logopedist die ervaring heeft met leerlingen in de
basisschool. Het is belangrijk dat je parate kennis hebt van taalontwikkeling met leerlingen tot en met groep 8.
Kun jij gemakkelijk komen tot een gerichte interventie om de leerling
verder te helpen?
Ben je in staat om een vertrouwde omgeving te creëren waardoor
de leerling kan groeien?
Is het werken met kleine groepen leerlingen geen probleem?

 Opleidingseisen

 Opleidingseisen

 Opleidingseisen

MBO 4 Onderwijsassistent (je hebt een pre als je de pabo wilt volgen)

 Dagen

HBO Logopedie

Pabo-diploma

 Dagen

 Dagen

Minimaal drie dagen beschikbaar

Minimaal twee dagen beschikbaar

ORTHOPEDAGOOG

SPELTHERAPEUT

Minimaal twee dagen beschikbaar

MOTORISCHE REMEDIAL TEACHER

Heb jij ervaring met basisschoolleerlingen?
Heb je kennis van de sociale problematiek in Rotterdam?
Kun je een leerling binnen het spel verrijken in zijn ontwikkeling?
Ben je in staat de gestagneerde ontwikkeling weer op gang te
brengen? Dan gaan we graag met je in gesprek.

Zie jij de mogelijkheden van een kind?
Ga je graag een uitdaging aan?
Heb je ervaring met de leerlingen in de basisschoolleeftijd?
Kun je gedrag benoemen?
Ben je in staat om de leerling inzicht te geven in zijn gedrag?

Kun jij leerlingen die minder vaardig bewegen plezier laten krijgen
of laten behouden in spelen en bewegen? Weet jij bij leerlingen
bewegingsmotivatie te ontwikkelen?
Is je kennis over methodisch bewegingsonderwijs zo breed dat je de
kennis kan overdragen aan leerkrachten?

 Opleidingseisen

 Opleidingseisen

 Opleidingseisen

Master Speltherapie

Master Orthopedagogiek

 Dagen

 Dagen

Minimaal twee dagen beschikbaar

Weet jij hoe je leerkrachten helpt om hun didactische vaardigheden
te vergroten? Hoe ze leerprocesgerichte feedback kunnen geven aan
leerlingen? Ben jij in staat de didactische kwaliteiten van leerkrachten
uit te bouwen zodat de leerlingen tot bloei kunnen komen? Weet jij
alles over een coachende rol binnen schoolteams?

 Opleidingseisen
HBO Didactisch coachen

 Dagen

 Dagen

Minimaal twee dagen beschikbaar

DIDACTISCHE COACH

KINDERCOACH

Weet je alles over motorische problemen?
Kan je kinderen weer plezier geven in spel en bewegen?
Zie je snel met welke activiteiten een kind moeite heeft?
Ben je in staat een behandelplan op te stellen gericht op het verhogen
van de vaardigheden die nodig zijn om het leren te verbeteren?
Weet je de ouders en leerkrachten te betrekken zodat iedereen een
bijdrage kan doen?

Ben jij in staat om kinderen in hun kwaliteiten te leren geloven?
Weet jij wat een wondervraag is?
Kan jij de mindset van een kind beïnvloeden en bijvoorbeeld zijn
faalangst wegnemen?
Ben je een persoon die makkelijk contact maakt met kinderen?
Dan gaan we graag met je in gesprek.

 Opleidingseisen

 Opleidingseisen

HBO Oefentherapie Cesar

Minimaal 1 dag beschikbaar

SPECIALISTEN TAAL | REKENEN | LEZEN | HOOGBEGAAFDHEID

Ben jij in staat een goed interventie programma te schrijven voor
een school of leerling?
Kan je de leerkrachten helpen vanuit jouw specialisme het onderwijs
te verbeteren?
Weet je hoe je de resultaten van leerlingen kan verhogen?

Minimaal 1 dag beschikbaar

CESARTHERAPEUT

 Dagen

Minimaal twee dagen beschikbaar

HBO Motorische Remedial Teaching

 Opleidingseisen
Master Taal | Rekenen | Lezen | Hoogbegaafdheid

 Dagen
Minimaal twee dagen beschikbaar

HBO Kindercoach

 Dagen
Minimaal 1 dag beschikbaar

MEDEWERKERS OPGELET!
Wil je graag in aanmerking komen voor één van deze
vacatures en werk je al bij Kind en Onderwijs Rotterdam?
Dan bieden we iedereen de ruimte om, naast je taak in
de klas, aan deze functie invulling te geven.
Solliciteren?
Sanne Kamphuisen, hoofd HRM
solliciteren@kindenonderwijsrotterdam.nl

