VACATUREMELDING
De katholieke Daniël de Brouwerschool is een regioschool voor Speciaal
Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen in de leeftijd van 4 – 20 jaar.
De school ligt centraal in de Stedendriehoek.
Verdeeld over 18 groepen krijgen ruim 200 kinderen
onderwijs van betrokken en enthousiaste collega’s.
Voor de periode 22 mei – zomervakantie 2018 zoeken
wij een onderwijsassistent i.v.m. geplande operatie en
hersteltijd huidige collega.
De groep leerlingen waarin zij werkt, heeft naast een
behoefte tot ontwikkelen ook een zorgbehoefte. Ze
vinden het fijn als ze de tijd krijgen zaken te
ontdekken en ontvangen graag hulp bij hun dagelijkse verzorging.
Wij zoeken een leuke, betrokken en gemotiveerde collega die:
- in het bezit is van het diploma: SPW 4 onderwijsassistent.
- affiniteit heeft met onze leerlingen
- bewust kiest voor het ZML onderwijs
- flexibel is, gevoel voor humor heeft en een teamspeler is
- een creatief denker is
- over goede contactuele en communicatieve vaardigheden beschikt
- met respect en invoelingsvermogen met ouders omgaat
- de katholieke identiteit onderschrijft
- 9 dagdelen WTF 0,9084
Wij bieden:
- een leuke baan in een enthousiast team met geweldige kinderen.
- een school waar zorg, veiligheid en goed onderwijs belangrijke
aandachtspunten zijn.
- een school waar `jezelf ontwikkelen` centraal staat: zowel bij kinderen als
bij collega´s.
- onderwijsassistent: schaal 4 (max. € 2242 bij WTF 1)
- mogelijkheid tot het verlengen van je contract na afloop van de vervanging
bij geschiktheid voor de functie.
Wilt U reageren?
Wij vragen u alleen te reageren als u fulltime wilt werken.
Stuur een e-mail met in de bijlage een motivatiebrief en C.V. voor 18 april naar:
Directie Daniël de Brouwerschool,
Mw. Anneke Huiskamp, directeur en
Mw. Tonny van Helden - Kuiper, adjunct-directeur
Lathmerweg 4
7384 AN Wilp
e-mail: admin@danieldebrouwerschool.nl
De sollicitatiegesprekken zullen op 23 april a.s. eind van middag / begin van de
avond plaatsvinden. Kandidaten zullen 19 april telefonisch uitgenodigd worden.

