Vacature

Onderwijsassistent of leraarondersteuner

Cypressenhof zoekt een onderwijsassistent of leraarondersteuner voor het nieuwe
schooljaar 01-08-2022 of zo spoedig mogelijk erna.
Eerste dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband.
24-32 uur.

Wie zijn wij:
•
•
•
•
•
•
•
•

een grote school met 450 leerlingen verdeeld over 19 groepen in de wijk
Middelburg-Zuid;
een opleidingsschool met een stimulerend leerklimaat;
een prachtige school met een sterk en gedreven team dat sfeer en
gezelligheid belangrijk vindt;
een school met een fijn pedagogisch klimaat en een uitstekende zorg voor
kinderen;
een school die staat voor samenwerken, boeiend onderwijs, het beste uit
kinderen halen;
een school waar je volop kansen krijgt om jezelf als onderwijsassistent of
leraarondersteuner verder te ontwikkelen;
enthousiaste en betrokken collega’s, die voor je klaar staan;
een school waar nieuwe teamleden door uitstekend worden begeleid met
veel mogelijkheden voor ondersteuning.

Dit ben jij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enthousiast geworden?!

Je werkt goed samen in een team.
Je neemt initiatief en kunt zelfstandig werken.
Je bent een leerkracht die op een inspirerende en positieve wijze lesgeeft.
Je hebt passie voor kinderen.
Je kunt een positief pedagogisch klimaat creëren.
Je wil voor de kinderen en de school elke dag het verschil maken.
Je kunt goed reflecteren en feedback zie je als een kans voor ontwikkeling.
Je bent bij voorkeur iemand met ervaring met het werken in een vergelijkbare functie.
Je hebt een gezonde dosis humor.

Natuurlijk hoef je het niet alleen te doen! Ons hardwerkend, betrokken en enthousiast
team staat voor je klaar. We bieden uitstekende begeleiding van nieuwe leerkrachten
en er zijn volop kansen om jezelf als leerkracht en teamlid verder te ontwikkelen. We
hebben kleine klassen en goede zorg voor de kinderen. We beperken de werkdruk
door een aantal specifieke, bewuste acties. Onze kernwaarden zijn: samen, betrokken,
respectvol ontmoeten, transparant, duurzaam en professioneel. Herken jij jezelf hierin?
Reageer dan zeker op deze oproep! Je komt (of blijft) in dienst bij Onze Wijs.
Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 19 juni 2022, via personeelszaken@onzewijs.
nl. De solicitatiegesprekken vinden plaats op 21 juni 2022.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur van Cypressenhof:
PietJan Reijnierse, tel. 06 - 23 59 33 05

