
ONDERWIJSASSISTENT (0,8 fte)
SKOLO zoekt voor KBS De Martinus een

KBS De Martinus
is gevestigd te Losser en gaat voor 
goed onderwijs, nu en in de toekomst.
De school heeft een duidelijke visie op
onderwijs die te herkennen is in hun
vooruitstrevende aanpak en werkwijze. 
Het team werkt nauw samen en zorgt 
dat de kwaliteit van het onderwijs aan ieder
kind ten goede komt. 

De kernwaarden vernieuwend, ambitieus en
eigenheid geven richting aan het handelen.
Hierbij staat voorop dat kinderen zich
gelukkig en geborgen voelen op school. 
De houding van de leerkrachten is open,
bemoedigend, beschermend en positief. 

De Martinus maakt deel uit van SKOLO, een
stichting met 5 basisscholen, waarop zo'n
900 kinderen onderwijs ontvangen en
waaraan 110 personeelsleden verbonden
zijn. Elke school heeft zijn eigen unieke
karakter en biedt uitstekend onderwijs. 

enthousiasme voor het basisonderwijs;
betrokkenheid bij de ontwikkeling van kinderen;
bij voorkeur ervaring in het begeleiden en ondersteunen van 

proactieve werkhouding en samen met de leerkracht willen werken 

goede communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en ontwikkelingsgericht;
een afgeronde MBO-4 opleiding onderwijsassistent of gelijkwaardig diploma 

een tijdelijke aanstelling vanaf 6 maart tot 1 augustus 2023 met een 

werkzaamheden verdeeld over vijf werkdagen;
ondersteunende lestaken in groep 2;
goede begeleiding en ondersteuning met ruimte voor eigen ontwikkeling;
samenwerking met een enthousiast en gedreven team;
inschaling in passende salarisschaal conform cao PO.

Jij hebt ons te bieden:

       groepjes leerlingen;

      aan de doelen van ieder kind;

      en een geldige VOG.

Wij bieden jou:

       optie op verlenging;

 
Meer weten?
Kijk op www.skolo.nl/vacatures voor de 
volledige vacature. Meer informatie over de school is 
te lezen op www.demartinus.nl of neem contact op met 
Léon Poorthuis (directeur) via 053 5360767. 
Jouw motivatie en CV ontvangen wij graag via 
bureau@skolo.nl o.v.v. vacature OA De Martinus.

Reageren kan tot en met maandag 5 december 2022.
De gesprekken vinden plaats in de week van 12 december 2022.


