Onderwijsassistent A (0,25 WTF)
Kom jij werken op de St. Lambertusschool in Maasbommel?
Wij zoeken een enthousiaste onderwijsassistent vanaf 1 januari 2021 voor 10 uur per week
Kenmerkend voor de
St. Lambertusschool

Dit ben jij

En wij?

De St. Lambertusschool is een van de 23 scholen van
Groeisaam Primair Onderwijs en kenmerkt zich door:

Wij zoeken een onderwijsassistent die:

Wij zorgen dat:
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Een hecht, enthousiast en professioneel team.
Een kleine dorpsschool met ongeveer 85 leerlingen
verdeeld over 4 groepen.
Het werken met ‘Klasse(n)kracht’ voor een positief
en veilig leef- en leerklimaat.
Werken in combinatiegroepen.
Thematisch werken in de groepen 1/2.
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inzetbaar is in groep 3-4;
flexibel en zelfstandig is, maar ook een goede
teamspeler;
initiatief neemt, integer is en er zin in heeft;
beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
de leraar helpt bij de begeleiding van leerlingen;
extra instructie geeft en ondersteunt bij het
oefenen;
leerlingen begeleidt tijdens het zelfstandig werken;
creatief mee kan denken met de leraar;
bijdraagt aan het voorbereiden en nakijken van
lessen;
bevoegd is als onderwijsassistent.

je je welkom voelt op onze school;
je onderdeel uitmaakt van een enthousiast en warm team;
je een passende arbeidsovereenkomst krijgt bij Groeisaam
Primair Onderwijs voor bepaalde tijd van 1 januari 2021 t/m 31 juli
2021, waarbij inschaling plaatsvindt volgens CAO PO, OA A, schaal
4, min. € 1.715 - max. € 2.434 bij WTF 1,0.

We horen graag van jou!
We nodigen je van harte uit om vóór 1 december 2020 via deze link op Meesterbaan.nl te solliciteren en je motivatiebrief en cv aan ons door te geven. Wil je graag meer weten over het
werken op de St. Lambertusschool? Dan kun je bellen met directeur Erie van Teeffelen (0487-561454 of 06-81685192). Kijk ook op de website: www.partnerscholen.nl.
Het eerste gesprek met de bovenschoolse benoemingsadviescommissie zal plaatsvinden op 3 december 2020 vanaf 19.00 uur. Deze commissie gaat in gesprek met jou om te kijken of je past bij
onze organisatie. Dit betekent dat zij niet meteen inhoudelijk in zullen gaan op de vacature waar je op gesolliciteerd hebt, maar eerst een beeld willen krijgen van jou als
onderwijsassistent/collega. Bij gebleken geschiktheid zul je voorgesteld worden aan de benoemingsadviescommissie van de school. Dit gesprek vindt plaats op 4 december 2020 vanaf 16.00 uur.
Het vervolggesprek met de benoemingsadviescommissie van de school zal plaatsvinden op

Groeisaam
Primair Onderwijs
04-06-2020 vanaf 15.30
uur.

|

Van Heemstraweg 53 6651 KH Druten

|

0487-541022

|

www.groeisaampo.nl

Groeisaam verzorgt onderwijs op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten is er een
SBO-school. Groeisaam staat voor goed onderwijs voor alle kinderen, een plezierige leer- en werkomgeving, betrokken leraren, veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling,
maar ook een goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

