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Ulvenhout, 04-06-2021

Met ingang van 1 september 2021 is openbare basisschool de Klokkebei te Ulvenhout op zoek naar

een

enthousiaste en bevlogen onderwijsassistent

met hart voor onze kanjers van de toekomst

De Klokkebei  is een school  waar goed onderwijs wordt gegeven door enthousiaste, betrokken en

deskundige leerkrachten. We maken dit onderwijs samen met kinderen en ouders, waarbij

verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid de belangrijkste pijlers vormen.

Op de Klokkebei wordt “anders” geleerd. Dit “anders” zit vooral in de manier waarop we met het

onderwijs en de kinderen omgaan. We willen dat de kinderen zelf een actieve rol spelen, zelf

verantwoordelijkheden nemen. Dit zie je terug bij het leren zelf keuzes te maken, zelf te plannen, zelf

tijd in te delen, zelf naar antwoorden te zoeken. Alleen, maar ook in samenwerking met anderen. Bij

dit alles heeft de leerkracht natuurlijk een belangrijke begeleidende rol, didactisch en pedagogisch,

maar zeker ook op het sociaal emotionele vlak. Niet alleen leerprestaties , maar ook de ontwikkeling

op andere gebieden vinden we van belang. Uitgangspunt daarbij is altijd een positieve kijk op ieder

kind!

Wat hebben wij te bieden:

Een enthousiast en gedreven team waarmee het prettig samenwerken is en dat hart heeft voor al de

kinderen op de Klokkebei. We zoeken een onderwijsassistent voor de onder- en middenbouwgroepen

voor circa 32 tot 36 uur, gedurende 5  dagen per week. De werktijden lopen van 8.30 tot 16.30 uur,

incl. pauze van een half uur.

Een onderdeel vormt de fysieke ondersteuning van een leerling in groep 3 met een arrangement op

de vrijdag, een enorm leuke en dankbare taak.
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Wij verwachten van de onderwijsassistent:

♦ diploma onderwijsassistent niveau 4, bekend met het onderwijsproces;
♦ in staat zijn snel en constructief overleg te voeren met verschillende partijen;
♦ communicatief vaardig en feedback kunnen geven en ontvangen;
♦ bekend zijn met de ontwikkelingen binnen het werkveld en daarop actie ondernemen;
♦ didactische ondersteuning verlenen aan de leerlingen;
♦ creatief, flexibel, actief zijn én humor hebben;
♦ willen en kunnen werken vanuit de ervaringen van de kinderen met ruim aandacht voor de

ontwikkeling van de zelfstandigheid d.m.v. het zelfontdekkend en experimenterend bezig zijn
♦ het kind benaderen als individu in de breedst mogelijke zin
♦ breed inzetbaar zijn in meerdere groepen, maar met name de onderbouw 1 t/m 4

Ben jij die flexibele en creatieve duizendpoot die op onze bruisende school wilt komen werken?

PAK JE KANS en vertel ons wat jij te bieden hebt!

Ben je geïnteresseerd in deze aantrekkelijke baan, verzoeken wij je uiterlijk woensdag 16 juni je

sollicitatiebrief en CV te sturen naar dhr. J. Ermens, directeur van OBS de Klokkebei. Bij voorkeur  per

mail naar jermens@markantonderwijs.nl

Gesprekken worden gevoerd in de week van 21 juni. Uiterlijk 25 juni  wordt de procedure afgerond.

Voor meer informatie over de Klokkebei verwijzen we belangstellenden naar onze website

www.deklokkebei.nl
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