
 

SPON (SPECIALISTEN IN PASSEND ONDERWIJS) IS EEN 
ONDERWIJSORGANISATIE IN DE REGIO DRECHTSTEDEN EN GORINCHEM MET 
NEGEN SCHOLEN VOOR SPECIAAL BASISONDERWIJS, (VOORTGEZET) 
SPECIAAL ONDERWIJS, PRAKTIJKONDERWIJS EN VMBO. LEERLINGEN KRIJGEN 
BIJ SPON SCHOLEN HET ONDERWIJS EN DE ONDERSTEUNING DIE PAST BIJ 
HUN MOGELIJKHEDEN EN BEHOEFTE. VOOR PRAKTIJKSCHOOL DE SPRONG 
ZOEKEN WE PER 1 JANUARI 2023 EEN:  

 
ONDERWIJSASSISTENT  

(WTF 0,6-1,0) 
 
De Sprong is een praktijkschool binnen het regulier voortgezet onderwijs. Onze leerlingen leren vooral 
door te doen!  
 
Op De Sprong geven wij praktijklessen binnen de sectoren Horeca, Dienstverlening in de zorg, 
Detailhandel en dienstverlening, Groen en Techniek. Daarbij komen ook de algemeen vormende vakken 
aan de orde zoals Nederlands, Rekenen, Engels, Burgerschap en Mediawijsheid. Daarnaast hebben we 
ook twee PrO/VMBO klassen die voor de algemeen vormende vakken het VMBO programma en voor de 
praktijkvakken het PrO programma volgen.  
 
Daarnaast is er veel aandacht voor sociaalemotionele ontwikkeling zoals zelfstandigheidsbevordering, 
weerbaarheid, omgangsvormen, doorzettingsvermogen, vergroten van zelfvertrouwen en eigenwaarde.  
 
Wij zijn op zoek naar een onderwijsassistent die: 

• Nauw samenwerkt met de verantwoordelijke docent 
• Leerlingen begeleidt in kleine groepjes zowel in de praktijk als in de theorie 
• Overleg heeft met collega’s over een passend onderwijsaanbod 
• Het liefst ervaring meeneemt uit het onderwijs 
• Affiniteit heeft met de doelgroep 



 

• Beschikt over sterke pedagogische en didactische vaardigheden 
Ben je enthousiast en flexibel? Heb je een frisse kijk op onderwijs én de wil mee te werken aan een 
ambitieuze school in ontwikkeling? Dan is deze baan op De Sprong iets voor jou! 
 
Van de sollicitanten wordt o.a. verwacht dat zij: 

• In het bezit zijn van de wettelijk verplichte bevoegdheden en een geldig VOG; 
• Passie om deze leerlingen veiligheid en structuur te bieden; 
• Breed inzetbaar zijn  
• Bereid zijn zich te verdiepen in de organisatie en werkwijze van de school. 
• Een positieve instelling hebben en goed kunnen samenwerken. 
 

Je past in het team als je een open, lerende houding hebt, gevoel voor humor hebt, goed kunt 
relativeren en respect hebt voor de diversiteit op onze school. Je kunt rekenen op een fijne 
samenwerking met collega’s, volop doorgroeiperspectief binnen SPON en goede arbeidsvoorwaarden 
volgens de CAO-VO onderwijs, schaal 5.   
 

 
Sollicitatieprocedure: 
 
Solliciteren 
Je kunt je sollicitatie –CV en motivatiebrief- vóór 13 januari 2023 a.s. per e-mail sturen aan mevrouw 
S. Brathen, s.brathen@spon.nl  
 
Voor meer informatie over onze school, kijk op de website sprong.spon.nl  
 
Wil je meer weten? 
Bel met Patricia Bijloo, directeur Praktijkschool De Sprong op telefoonnummer 06-42870067  
 


