Onderwijsassistent kleuters
Basisschool De Klingerberg
BLERICK | 0,6 – 1,0 FTE | SCHAAL 5 | INGANGSDATUM IN OVERLEG
Solliciteer voor 28-8-2022
Is jouw grootste drijfveer voldoening halen uit je werk? Wil jij onderdeel uitmaken van de
ontwikkeling van het jonge kind, zowel cognitief als emotioneel? Én ben je per volgend schooljaar
beschikbaar voor een tijdelijke vervanging? Dan heten wij, het team van De Klingerberg, jou van
harte welkom als de volgende onderwijsassistent!

Wie zijn wij?
Basisschool De Klingerberg is een unieke, kleurrijke school waar kinderen en volwassenen zichzelf mogen zijn.
Bij ons op school wordt iedereen gezien en gehoord en kennen wij elkaar allemaal; zowel collega’s als kinderen
kennen we bij naam. We gaan respectvol met elkaar om en er heerst een rustige en veilige sfeer. Er is ruimte
voor reflectie en kwetsbaarheid, waarin collega’s naar elkaar luisteren, helpen en ondersteunen. De grootste
motivatie voor directeur Marlou van Bussel om op De Klingerberg te werken, is “omdat je elke dag opnieuw voelt
dat je ertoe doet en het verschil maakt voor het kind.”

Ben jij de onderwijsassistent die…


enthousiast, creatief, flexibel en open is?



het kind ziet voor wie hij of zij is?



samen met leerkrachten afstemt wat er nodig is in de groep?



snel dingen doorziet en signaleert en hier vervolgacties op uitzet?



beschikt over humor en stukje nuchterheid?



geduldig is en achter het gedrag van het kind kan kijken?



in verbinding kan blijven met ouders?

Daarnaast beschik je over


een diploma onderwijsassistent;



affiniteit met de doelgroep 4-12 jaar;



mondelinge vaardigheid van meerdere talen is een pré.

Kerobei
De Klingerberg is onderdeel van stichting Kerobei, een door talent en
ambitie gedreven onderwijsorganisatie. Kerobei beheert 18 scholen,
waarvan 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor
hoogbegaafden. Als medewerker van Kerobei deel je samen met bijna
500 collega’s dezelfde passie: hoogwaardig, passend onderwijs
realiseren voor ruim 4.500 leerlingen. Binnen deze organisatie bieden
we optimale kansen vanuit eigenaarschap voor kind, ouder en
medewerker.

Wij bieden jou


Een tijdelijke baan als onderwijsassistent voor 24-40 uur per
week;



Ontwikkeling in ontmoeting

Een bruto maandsalaris van max. €2.827 bruto (schaal 5 caopo) op basis van 1,0 fte;



Ontwikkelmogelijkheden en de juiste begeleiding waar nodig;



Betreft een vervangingsvacature t/m december 2022 met
eventuele verlenging.

Enthousiast? Solliciteer!

Kerobei zijn wij allemaal!
We gaan samen voor de kansen van
alle kinderen. Wij hebben de
overtuiging dat dit alleen kan wanneer
we ontwikkelruimte voor onze
professionals creëren.

Bruist en borrelt het bij jou en wil je samen met de kinderen, de ouders
en ons team verder bouwen aan onze mooie school? Stuur dan jouw cv

Een samenwerkingsverband van unieke

en motivatiebrief vóór zondag 28 augustus naar

scholen en op basis van vrijheid en

directie.klingerberg@kerobei.nl o.v.v. vacature OP23 Klingerberg.

professionele verantwoordelijkheid.

Zijn wij net zo enthousiast als jij?


Dan volgt een sollicitatiegesprek met Marlou van Bussel
(directeur) en drie leden van de benoemingsadviescommissie op
vrijdagmiddag 2 september.

•

Een van onze PZ-medewerkers neemt contact met je op om een
arbeidsvoorwaarden gesprek te plannen.



Zet jij je handtekening onder het voorstel? Dan heten we je van
harte welkom bij De Klingerberg!

Heb je nog vragen over de vacature of wil je meer informatie over
basisschool De Klingerberg? Mail dan naar
directie.klingerberg@kerobei.nl eventueel met een terugbelverzoek.
Marlou van Bussel (directeur) zal dan z.s.m. contact met je opnemen.
Je kunt natuurlijk ook onze website bezoeken!

