Voor de Sint Nicolaasschool zijn wij
met ingang van 1 augustus 2021 op zoek naar
Een onderwijsassistent voor onze bovenbouw
wtf 0,4
werkdagen bij voorkeur dinsdag en donderdag
Samen in beweging
op weg naar jouw
toekomst!
De Sint
Nicolaasschool is een
school midden in het
dorp Nibbixwoud.
Wij hebben 10
groepen en tellen
ongeveer 230
enthousiaste
leerlingen. We
vormen met 18
leerkrachten een
hecht team dat
houdt van flink
aanpakken en plezier
maken met elkaar.
Groei, plezier,
betrokkenheid en
samen zijn onze
kernwaarden. Dit zie
je dan ook terug in
onze school.
Lezen, de brede
ontwikkeling van
onze kinderen en
actief leren zijn
belangrijke
speerpunten de
komende jaren.
Zie jij hier muziek in?
Kom jij met ons in
beweging op weg
naar de toekomst?
We verwelkomen je
graag bij ons op
school!

Algemene omschrijving:
Wij zoeken vanaf 1 augustus een enthousiaste onderwijsassistent die blij
wordt van het werken met en begeleiden van onze leerlingen vanaf groep 5.
Als onderwijsassistent op de Sint Nicolaasschool draag je bij aan onze missie
om onze leerlingen met plezier maximaal tot bloei te laten komen.
Verwondering en glinsterende ogen zijn
straks dagelijkse kost voor jou!
Wij gaan samen in beweging op weg naar
onze toekomst. Beweeg jij met ons mee?

Wij zoeken een collega die:
● In het bezit is van een diploma voor
onderwijsassistent MBO 4, en of het diploma van leraarondersteuner.
● Oog heeft voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen en
daarnaar handelt.
● Je bent flexibel en stressbestendig
● Kennis heeft van de ontwikkeling en het leren van kinderen
● Ideeën heeft over hoe je kinderen het best kunt ondersteunen zich
maximaal te ontwikkelen
● Iedere dag met plezier naar school komt om onze kinderen te helpen
● Verbonden wil zijn aan onze groep 5 tot en met 8
Wij bieden:
● Een uitdagende werkplek met meer dan voldoende ruimte voor
ontwikkeling.
● Een prettig pedagogisch klimaat.
● Een school die in beweging is.
● Een school waar met plezier wordt (samen)gewerkt.
● Inschaling schaal 4 of 5 conform CAO PO, afhankelijk van ervaring en
opleiding.
● Een tijdelijke aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een vaste
aanstelling.
Wil je meer weten over onze school of over deze vacature, dan kun je contact
opnemen met Marloes Stuive directie. Telefoon: 0229-571627 of laat een
telefoonnummer achter op directie.nicolaas@skowf.nl dan word je snel
teruggebeld. Enthousiast geworden of wil je een vrijblijvend
kennismakingsgesprek op de school, laat het ons weten of stuur je motivatie
en CV uiterlijk 9 mei naar vacatures@skowf.nl ÉN directie.nicolaas@skowf.nl
o.v.v. Nicolaas Onderwijsassistent 2021-03R. De briefselectie is in de week
van 10 mei.

