
 
 

Onderwijsassistent SBO Michaëlschool 

WTF 0,6 (maandag, dinsdag, donderdag) Tijdelijk contract.  
Vervanging zwangerschapsverlof. Start op 1 november 2018 t/m 1 maart 

2019. Mogelijk wordt deze periode verlengt. 
 

SBO Michaëlschool is opzoek naar een enthousiaste onderwijsassistent. 

Belangrijk vinden wij dat deze persoon in staat is om goed samen te werken 

met verschillende collega’s en open staat voor onze doelgroep. 

 

Onze school 

SBO Michaëlschool is een katholieke school voor speciaal basisonderwijs in Amersfoort. Het is een 

school voor leerlingen die door leer- en ontwikkelingsproblemen niet op de reguliere basisschool 

kunnen blijven. De Michaëlschool is een kleine school, gebouwd in de jaren vijftig. Die stijl is 

zorgvuldig bewaard gebleven en geeft de school een ruimtelijke sfeer. 

SBO Michaelschool maakt onderdeel uit van stichting KPOA.  

Onze visie: 

Op SBO Michaëlschool gaan leerlingen naar school waar leren niet altijd vanzelfsprekend voor is en 

makkelijk gaat. Op onze school staat daarom het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen en het aanleren 

van didactische, praktische en sociale vaardigheden door de leerling voorop. De leerlingen zullen 

hierdoor verder kunnen groeien, hun eigen mogelijkheden leren kennen, tot leren komen en 

verantwoordelijkheid leren nemen. 

Wij doen dit vanuit vertrouwen in de leerlingen, elkaar en in verbinding met de omgeving en we 

houden hierbij rekening met verschillen. Dit in een context waar naastenliefde en diversiteit voorop 

staan 

Kortom: Op de Michaelschool school krijg je de mogelijkheid het beste uit jezelf te halen. 

Wat bieden wij: 

Op SBO Michaelschool staat leren van en met elkaar voorop. Het team kenmerkt zich door een open 

sfeer en een hoge mate van samenwerking. We werken met vakcoördinatoren, die onze leerkrachten 

en onderwijsassistenten coachen in hun leerkrachtvaardigheden. Naast het werken met methodes, 

werken we op de school met een aantal methodieken. Leerkrachten en onderwijsassistenten krijgen 

hierin begeleiding en scholing.  

Procedure 

 - Reageren kan per e-mail doormiddel van het opsturen van uw C.V. t.a.v. Naomi van Bladel. U kunt 

ook bij haar terecht voor extra informatie over de vacature.  

- Reageren kan tot uiterlijk 19 september 2018. Gesprekken zullen plaats vinden in de week van 1 

oktober t/m 5 oktober 2018.   

 

Reacties (mail) naar 

SBO Michaëlschool   

t.a.v. Naomi van Bladel  

n.vanbladel@kpoa.nl  

033 - 4721604 


