Stichting Wijzer aan de Amstel zoekt voor basisschool De Zon een

Onderwijsassistent (16 uur, 2 dagen)
Onze school

Wij zijn op zoek naar … jou!

Op Basisschool De Zon krijgt een ieder de ruimte
zich naar eigen mogelijkheden te ontwikkelen. De
leerkrachten en onderwijsassistenten geven met hun
persoonlijkheid, kennis en kunde richting aan het onderwijs in de groep. Samen met de leerlingen werken
zij aan de lesdoelen voor dat schooljaar binnen een
goed pedagogisch klimaat.

Jij bent een stevig persoon die de verbinding kan
leggen tussen het onderwijs en de ondersteuning
van de leerkrachten. Je bent georganiseerd, communicatief sterk en je kunt goed het overzicht bewaren.
In je werk zet je jouw enthousiasme, professionaliteit
en humor in. Door je enthousiasme worden kinderen
uitgedaagd om mee te doen en gestimuleerd om te
leren en te ontwikkelen.

Het pedagogisch klimaat op De Zon zorgt ervoor dat
de leerlingen, ouders en het team zich veilig voelen,
het vertrouwen uitspreken in elkaar en op een
respectvolle manier samenwerken. Op deze manier
zorgen we er met elkaar voor dat elke leerling zich zo
optimaal mogelijk kan ontwikkelen bij ons.
In het team van De Zon werken we op een professionele manier samen aan goed onderwijs, waarderen
we elkaars inbreng en is er ruimte voor ontspanning.
Spreekt dit je aan? Voel je je thuis bij deze gedachten en deze cultuur? Wij nodigen je graag uit voor
een gesprek!

De vacature bedraagt 16 uur, die we graag willen
inzetten in 2 gehele dagen. In de huidige organisatie
zijn dit de maandag en dinsdag, andere dagen
zouden kunnen in overleg.

Jij bent een match als jij:
 het geweldig vindt kinderen te enthousiasmeren,
motiveren en stimuleren;
 samen met de leerlingen wil werken aan de
lesdoelen van die dag;

Kijk voor meer informatie over de school op de website:

 ontwikkelingsgericht kan werken en oplossingsgericht zaken benadert;

www.basisschooldezon.nl

 eigen initiatief toont, kansen ziet en samen met
de leerkrachten hier vorm aan wil geven;

Stichting Wijzer aan de Amstel heeft als motto: ‘Durf
jezelf te zijn’. Als kernwaarden hanteert de stichting:
aandacht, bevlogenheid, vertrouwen en eigenheid.
Dit geldt voor zowel de kinderen, de ouders als voor
de medewerkers. Voor de onderwijsassistenten betekent dit concreet dat zij veel eigenaarschap en autonomie ervaren.

 een open, duidelijke en kritische manier van
communiceren hebt;
 een diploma bezit onderwijsassistent (SPW
niveau 4).
Heb je interesse?
Reageer dan zo snel mogelijk door een mail te sturen naar de directeur Maaike Berbee, voorzien van
jouw motivatiebrief en kort cv.
(maaikeberbee@basisschooldezon.nl)

Wijzer aan de Amstel bestaat uit zes scholen: De Kwikstaart, IKC het Duet, Jenaplanschool ’t Startnest, De Zon, De Springschans en De Vuurvogel. Het beleid
van de stichting is erop gericht dat de scholen een onderscheidend profiel ontwikkelen en een hoge mate van autonomie hebben om dit te realiseren.

