Vacature onderwijsassistent
De Franciscusschool biedt ontwikkelingsgericht
onderwijs: aantrekkelijk, uitdagend, kwalitatief goed
onderwijs met een grote betrokkenheid van kinderen.
De basisprincipes hiervoor zijn dat een kind zich veilig
voelt bij ons op school, emotioneel vrij is, nieuwsgierig
is naar onderwijs en dat het eigen keuzes durft te
maken. We bieden dagelijks onderwijs aan ruim 400
leerlingen in 16 groepen.

De Franciscusschool in Zaltbommel is een van de zes
scholen van Bommelerwijs. Bommelerwijs is de
roepnaam
van
Stichting
RK
Onderwijs
Bommelerwaard met zes katholieke basisscholen in de
Bommelerwaard. Samen verzorgen zij onderwijs aan
ruim 1600 leerlingen. De scholen staan in
verschillende kernen en hebben elk een eigen historie
en identiteit.

Wij zijn per 19 februari 2018 tot einde van het schooljaar op zoek naar enthousiaste pro-actieve collega’s die
het team op onze school tijdelijk komen versterken. De uren worden ingevuld in de vier onderbouwgroepen
vanwege instroom van kleuters.

1 onderwijsassistent
20 – 30 uur afhankelijk van inzetbaarheid

We verwachten van je dat:
-

Je beschikt over minimaal een gerichte MBO niveau 4 opleiding onderwijsassistent
Je een kei bent in het gedifferentieerd begeleiden van leerlingen op verschillende niveaus.
Je daadkrachtig bent, enthousiast en leergierig.
Je pedagogisch ijzersterk bent en dat je een veilig pedagogisch leerklimaat creëert.
Je een sterke binding met de leerlingen hebt en een sturende en motiverende rol.
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
Je kennis hebt van het jonge kind.
Je bij voorkeur beschikt over kennis en ervaring met ontwikkelingsgericht onderwijs.

Wat bieden we je:
CAO Primair Onderwijs is van toepassing, salariëring conform schaal 4.
Een betrokken en enthousiast team in een prettige werkomgeving.

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Stiena Duijzer (onderbouwcoördinator) of Mirjam Dierick
(directeur) telefoon 0418 – 512135.

Interesse:
Reageren kan door het sturen van een motivatiebrief en CV tot 28 januari 2018 per email via:
info@franciscusschoolzaltbommel.nl. De sollicitatiegesprekken zullen op donderdag 1 februari 2018 vanaf 19
uur gehouden worden.
Kijk voor meer informatie op: www.bommelerwijs.nl en www.franciscusschoolzaltbommel.nl
Deze vacature is bestemd voor zowel medewerkers van Bommelerwijs als voor externe kandidaten.

