SKOLO zoekt voor KBS De Martinus met ingang van 1 maart 2022 een

Onderwijsassistent
FTE 0,6 - 0,8
Vind jij het geweldig om ervoor te zorgen dat de leerlingen van De Martinus een leuke en leerzame tijd hebben?
Geef jij graag les op een school met een gezellig team met een vooruitstrevende werkwijze? Passen de
kernwaarden vernieuwend, ambitieus en eigenheid bij jouw handelen? Misschien ben jij dan wel onze nieuwe
onderwijsassistent in de onderbouw!

Wie zijn wij:
KBS De Martinus gaat voor goed onderwijs, voor nu en in de toekomst. Om goed onderwijs te kunnen
geven is het zaak mee te bewegen met de actuele maatschappelijke ontwikkelingen. We zijn echter
kritisch en bewaken met zorg onze visie ten aanzien van goed onderwijs aan kinderen. De visie van
KBS De Martinus is te herkennen in de vorm van een vooruitstrevende aanpak en werkwijze. Het team
richt het onderwijs zodanig in dat de kwaliteit van het onderwijs voor ieder kind ten goede komt.
Binnen KBS De Martinus geven de kernwaarden vernieuwend, ambitieus en eigenheid richting aan ons
handelen. Hierbij staat voorop dat de kinderen zich gelukkig en geborgen voelen op De Martinus en
dat leren voor hen een prettige en ontspannen bezigheid moet zijn. Daarom vinden wij de sfeer
waarin een kind zich ontwikkelt van groot belang. De houding van onze leerkrachten is open,
bemoedigend, beschermend en positief.
Wie zoeken wij:
Wij zoeken iemand die enthousiast is en blij wordt van ondersteuning van individuele leerlingen en
groepjes leerlingen. Betrokkenheid, echtheid en een proactieve houding vinden we daarbij belangrijke
eigenschappen. Functie-eis is een diploma onderwijsassistent of vergelijkbaar.
Spreekt je dit aan en herken je jezelf hierin, dan willen we jou graag als collega!
Wat bieden wij jou:
• een tijdelijke aanstelling van 0,6-0,8 fte tot 1 augustus 2022 met uitzicht op verlenging;
• de werkzaamheden worden verdeeld over 4 of 5 dagen in de week;
• ondersteunende lestaken in de onderbouw en/of middenbouw;
• goede begeleiding en ondersteuning;
• samenwerking in een enthousiast en gedreven team.
Informatie en procedure:
Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. L. Poorthuis (directeur), telefonisch bereikbaar
053 5360767 (school) of 06 18952572. Meer informatie over de school is te lezen op
www.demartinus.nl. Wij zijn benieuwd naar jouw motivatie, stuur deze met je CV naar
bureau@skolo.nl o.v.v. vacature Onderwijsassistent De Martinus. Reageren kan tot en met
10 januari 2022. De gesprekken vinden plaats in de week van 17 januari.
Vacature Onderwijsassistent KBS De Martinus
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