Obalo is een praktijk voor
remedial teaching en
orthopedagogiek, waar
momenteel 10 enthousiaste
mensen werken. We werken
met kinderen en jongeren
met een leerprobleem,
leerstoornis of -achterstand,
om te zorgen dat ze beter
leren leren, beter kunnen
plannen en daardoor
zelfstandiger worden, meer
zelfvertrouwen krijgen en
betere schoolresultaten
behalen.

Obalo XL in Raalte zoekt een

Huiswerkbegeleider M / V
voor 20 uur p.w. in schoolweken (17,1 contracturen),
voor de maandag- tot en met donderdagmiddag
Jouw werkzaamheden:
Obalo XL is onze locatie voor het Voortgezet Onderwijs en hoger. Hier
komen scholieren en studenten voor privébegeleiding of studiecoaching
door een studiecoach of orthopedagoog.
Veel van deze leerlingen willen graag – naast de studiecoaching of los
daarvan - onder toezicht huiswerk maken of leren. Ze hebben
bijvoorbeeld hulp nodig om op gang te komen of door te werken, bij het
overhoren of om kort iets uit te leggen. En daar hebben we jou dan voor
nodig.

Wij werken vanuit een
duidelijke visie met de
kernwoorden: eigenheid,
relatie, mogelijkheden en
vooral zelfstandigheid. Wij
worden zowel door ouders
als door scholen ingeschakeld voor individuele hulp,
diagnostiek, advies en
begeleiding.
Meer over obalo XL is te
vinden op
www.obaloxl.nl

Wij zoeken een collega die
•
•
•
•
•
•
•
•
•

positief is ingesteld, iemand die pubers kan motiveren
aantoonbare affiniteit en ervaring met huiswerkbegeleiding of het
voortgezet onderwijs heeft
een relevante opleiding heeft afgerond op minimaal MBO niveau
zelfstandig, initiatiefrijk en flexibel is
een teamspeler is met een proactieve houding
bij voorkeur ervaring heeft met leerstoornissen(bijv. AD(H)D en
dyslexie)
bereid is – ook in eigen tijd – aan kennisvergroting te doen
er helemaal voor gaat om alles uit jongeren te halen wat erin zit
het liefst 1 november 2018, beschikbaar is
of zo spoedig mogelijk daarna

Let op: indien mogelijk vinden de gesprekken al plaats op
woensdagochtend 31 oktober 2018.
PS: In verband met de herfstvakantie én daaromheen grote drukte in onze praktijk
vinden we het niet fijn als je belt (ook al is jou misschien verteld dat dat verstandig
is….). Wil je toch iets dringends vragen, mail ons dan even.

Past deze baan als
huiswerkbegeleider bij
jou? Heb je affiniteit met
het onderwijs en jongeren,
houd je van aanpakken
en kun je dit overdragen?
Dan is dit jouw plek!
Schrijf ons je
gepassioneerde motivatie
en stuur dat met je CV
naar Elvira Pont via
info@obalo.nl

