
Wil jij werken binnen een hecht, veelzijdig en ondernemend 
team? Op een goed gefaciliteerde locatie, waar we onze 
leerlingen begeleiden naar stage, diploma of het regulier 
onderwijs? Waar je ook nog heerlijk kunt lunchen en 
verse avondmaaltijden kunt meenemen? Dan zijn wij 
waarschijnlijk een goede match voor elkaar!

Dit doe je in deze baan:
De taak van de leraarondersteuner is divers! Bijvoorbeeld:
•  Je gaat ‘de switch’ doen, een plek waar leerlingen kunnen komen 

om zich te herpakken, ‘te switchen’.
•  Je ondersteunt docenten in administratieve werkzaamheden.
•  Andere ondersteunende taken, bijv het verzorgen van het 

dagrooster en het bestellen van de schoolboeken.
•  Je werkt met een klein groepje aan didactische vaardigheden, 

bijvoorbeeld zelfstandig werken aan een taak.
•  Je werkt samen met collega’s aan het vasthouden van  

pedagogische structuur.
•  Je verwerkt de absentie en hebt contact met ouders/verzorgers  

over leerlingen.
  
En jij:
•  Werkt voor een groot deel van deze aanstelling bij team Sturend.
•  Wordt ingewerkt door een collega en wordt krijgt een coach vanuit 

school.

•  Haalt plezier uit het begeleiden van onze leerlingen. 
•  Bent doelgericht en gestructureerd en hebt een proactieve houding.
•  Hebt een gezonde dosis humor.
•  Kan goed samenwerken en staat open voor de inbreng van 

anderen.
•  Hebt een MBO 4 diploma in een richting passend bij de vacature.   

Onze school:
De Spinaker is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 
geeft onderwijs aan leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische 
stoornissen. Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van elke jongere 
op weg naar een volwaardige plaats in de samenleving. “Met 
Aandacht naar Zelfstandigheid”.
Meer over ons vind je op: vsoalkmaar.despinaker.nl
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met 
Ludo Helmes, vestigingsdirecteur, 072-5140244. 

Maken we kennis met elkaar?
Je kunt je motivatiebrief met cv tot uiterlijk 11 april mailen naar 
directievsoalkmaar@ronduitonderwijs.nl t.a.v. Ludo Helmes, 
vestigingsdirecteur. 

Inschaling en gesprekken
De inschaling geschiedt conform de geldende CAO voor het Primair 
Onderwijs, maximaal in schaal OOP 7. 
Tijdelijk dienstverband, met uitzicht op een vaste aanstelling. De 
gesprekken zijn gepland op vrijdag 14 en dinsdag 18 april.

Ons adres
Jan Ligthartstraat 7 
1817 MR Alkmaar
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