Wij zijn met ingang van het nieuwe schooljaar t/m 31-07-’21 op zoek naar
een

ONDERWIJSASSISTENT

voor onze groepen 1 t/m 8 wtf 0,5500 (werkdagen in overleg)

Een baan op de Bron?
De Bron is een protestants christelijke basisschool in Wezep. De
school telt momenteel ruim 220 kinderen en 15 leerkrachten.
Momenteel bouwen we een geheel nieuwe school als onderdeel van
een Integraal Kind Centrum. De Bron is een school in ontwikkeling.
We bouwen samen aan een school waarin leerlingen en leerkrachten
actief betrokken zijn en via eigen inbreng tot optimale ontwikkeling
komen. Hiervoor zijn we ons verder aan het ontwikkelen in
doelgericht werken waarvan o.a. het portfolio leren een onderdeel is.
Ook voor jou is in deze ontwikkeling een belangrijke rol weggelegd.
Wij zoeken een collega die:
bewust kiest voor het Protestants Christelijk Onderwijs *ervaring
heeft met groepsverantwoordelijkheid * (mee)denkt in
verbeteringen in pedagogisch-, didactisch en organisatorisch
opzicht * passend onderwijs kan bieden * zelfstandig kan werken *

Ben je enthousiast
Stuur dan je sollicitatiebrief met je
CV voor maandag 06 juli op naar:
secretariaat@stichtingcambium.nl

Voor inlichtingen
kun je contact opnemen
met: Elvrie Croes, directeur van
CBS De Bron, 06 – 50744723

CBS De Bron
Berberisstraat 11
8091 KK Wezep
tel 038 – 376 3039
www.bronwezep.nl

bovenal hart heeft voor kinderen en collega’s.
Taken onderwijsassistent:
je bereidt mede de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor *
je werkt met individuele kinderen en kleine groepjes en loopt
hulprondes in de grote groep * je kiest en hanteert, op aangeven van
de leraar, verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten
aansluitend op de leerdoelen * je houdt de voortgang en ontwikkeling
van leerlingen bij en bespreekt deze met de leraar.
Wij bieden:
een prettige en uitdagende werksfeer * enthousiaste collega’s die
voor je klaar staan * een tijdelijke benoeming * salaris conform CAO.

Sollicitatiegesprekken zijn gepland
voor donderdagmiddag / -avond
9 juli

