Onderwijsassistent
20 uur (0,5 fte)
CorDeo scholengroep - GBS De Wegwijzer - Hilversum

Werkzaamheden

Wij zijn per 1 augustus 2022 op GBS De Wegwijzer op zoek naar een
onderwijsassistent voor 20 uur, verdeeld over maandag-, dinsdag- en
donderdagochtend (08:00 uur -12:00 uur) uit het regulier budget en
vrijdag (08:00 uur -16:00 uur) uit de NPO-gelden.
Jij bent verantwoordelijk voor het ondersteunen van leraren en leerlingen
binnen en buiten de lessen. Individuele ondersteuning? Ondersteuning in
de klas? Een les geven in kleine groepen? Jij draait er jouw hand niet voor
om. Daarnaast help je schoolbreed door het uitvoeren van hand- en
spandiensten.
Waar je ons aan herkent
Heldere identiteit, kritisch en creatief denken, eigenaarschap,
probleemoplossend vermogen en samenwerken, betrokken
onderwijsprofessionals, goede voorbeeld, wij leggen de lat hoog!

Wat wij vragen
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Je hebt hart voor kinderen;
Je kunt zelfstandig taken uitvoeren;
Je hebt een proactieve houding;
Je bent flexibel en breed inzetbaar: in de onder-, midden- en
bovenbouw en zowel voor de groep als één-op-één;
Je wilt je blijven ontwikkelen en je hebt een eigen visie op de
invulling van deze functie;
Je bent een professional die vanuit zijn/haar persoonlijke
geloofsovertuiging vorm weet te geven aan positief christelijk
onderwijs;
Je bent medeverantwoordelijk voor het resultaat van de hele school
en wilt actief meewerken aan het dagelijks verbeteren van de
kwaliteit van ons onderwijs;
Ervaring met het leerlingvolgsysteem ParnasSys is een pré;
Je bent meelevend lid van een kerkelijke gemeenschap en
onderschrijft de identiteitsverklaring zoals deze wordt gehanteerd
binnen de CorDeo scholengroep. Dit betekent in de praktijk o.a. dat
je je geloof laat ‘spreken’ in de school.

Wat wij bieden
•

Een fijne werkplek in een school die volop in ontwikkeling is;

•
•
•
•
•
•

Een uitdagende leeromgeving met een professioneel, warm en
enthousiast team;
Een school waar kinderen, ouders en personeel geloven in God, voor
Hem willen leven en samen gáán voor Bijbelgetrouw onderwijs;
De mogelijkheid om je te ontwikkelen en te groeien in kennis en
vaardigheden;
Begeleiding en coaching;
Een tijdelijke benoeming met uitzicht op vast voor de aanstelling uit
regulier budget (12 uur) bij goed functioneren;
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO, met vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en opname in het pensioenfonds ABP.

Informatie

Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan de functie-eisen? Verstuur
dan je korte motivatie en een helder CV zo spoedig mogelijk vóór 14 juni
a.s. Gesprekken zullen plaatsvinden in week 25. Van kandidaten wordt
verwacht dat ze de identiteitsverklaring kunnen en willen ondertekenen.
Organisatie: CorDeo scholengroep
Contactpersoon: Peter van den Hooff
Telefoon: 06-38480758

