Voor de Jozefschool in Medemblik zijn
wij met ingang van 1 augustus 2022 op zoek naar een:

ONDERWIJSASSISTENT
groep 1/2
wtf 0,6 ma, di, do, vrij
Eerst het kind, dan de
leerling! Op de
Jozefschool kijken wij
naar de behoeften van
de leerlingen op groepsen individueel niveau.
Ons speerpunt voor
komend schooljaar is
leesplezier en de visie
van ons onderwijs.
We hebben 14
enkelvoudige groepen.
We zijn een school in
beweging en staan aan
het startpunt van
vernieuwing.
Wij bieden een veilige,
toekomstgerichte en
uitdagende
leeromgeving waar
kinderen en
volwassenen hun
talenten kunnen
inzetten en
ontwikkelen.

Ben jij een enthousiaste en gedreven onderwijsassistent? Ga jij aan staan
als jij regie hebt over het activiteitenaanbod van de doelen van een
leerling? Wil je een belangrijke factor zijn in de klassen? Dan zijn wij op
zoek naar jou!
We zoeken een collega die:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

affiniteit heeft met onderbouwleerlingen
kritisch kijkt naar het onderwijsaanbod
leergierig is
leerlingen volgt in hun ontwikkeling en daarnaar handelt
deel uit wil maken van een enthousiast team
samenwerken belangrijk vindt
het eigenaarschap van de leerlingen bevordert
aandacht heeft voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van de
leerling
plezier haalt uit de stappen die een leerling of groep maakt
flexibel is

Wij bieden jou:
●
●
●
●
●
●

betrokken collega’s
leerlingen die gezien willen worden
100% support door specialisten, coördinatoren, IB en directie
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
eigenaarschap binnen jouw taken en talent
werkzaam zijn buiten én binnen de klassen

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Marleen
van der Helm of Marloes Abelen, directie Jozefschool Medemblik.
Tel: 0227-542146.
Enthousiast?
Stuur je motivatie en CV zo snel mogelijk naar:
directie.jozefmedemblik@skowf.nl en naar vacatures@skowf.nl onder
vermelding van vacature 6/7/8 Jozefschool.
Sollicitaties worden direct in behandeling genomen!

