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Solliciteer voor 24-6-2022
Gaat jouw hart sneller kloppen voor het jonge kind? Ben je leergierig en wil je jezelf blijven
ontwikkelen? Ben jij dé verbindende factor binnen ons centrum? Dan ziet KOM.MIJN in jou de
centrumbrede medewerker: een combinatie van onderwijsassistent en pedagogisch medewerker.
In deze functie begeleid je op de basisschool kinderen in hun eigen leerproces en stemt samen met leerkrachten
af wat nodig is in de groep. Maar ook na schooltijd begeleid je kinderen in hun vrije tijd en heb je oog voor het
welbevinden van het kind. Zo gaan kinderen na een topdag met een fijn gevoel naar huis!

Wie zijn wij?
Het in ontwikkeling brengen én houden van kinderen is de meest belangrijke taak bij basisschool KOM.MIJN.
Kinderen komen graag naar school en staan te popelen om te leren. Ouders zien we als partner. Ons
pedagogisch klimaat is goed, waardoor onze aandacht vooral gericht is op onderwijsontwikkeling. Kindercentrum
KOM.MIJN biedt, naast kinderdagopvang, ook buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang bestaat uit VSO
(voorschoolse opvang), NSO (naschoolse opvang) en vakantieopvang.

Ben jij de centrumbrede medewerker die…
•

enthousiast, creatief, flexibel en open is?

•

communicatief sterk is en een verbindende factor kan zijn tussen school en BSO?

•

een professionele houding heeft en betrouwbaar omgaat met (kind)gegevens?

•

snel dingen doorziet en signaleert en hier vervolgacties op kan uitzetten?

•

samen met je collega’s op de groep afstemt wat er nodig is in de groep en in de ondersteuning en
begeleiding van individuele leerlingen, kinderen of subgroepen?

•

goed kan reflecteren en kan inschatten wat het effect van zijn/haar handelen is?

Daarnaast beschik je over
•

een diploma onderwijsassistent of pedagogisch medewerker;

•

affiniteit met de doelgroep 4-12 jaar.

Kerobei
KOM.MIJN 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
•

Ontwikkeling in ontmoeting

Een tijdelijk contract (zeker voor een schooljaar) als
onderwijsassistent voor 0,5 fte in combinatie met een baan (evt.

Kerobei zijn wij allemaal!

met uitzicht op vast contract) als pedagogisch medewerker in de
BSO voor 0,3-0,5 fte.
•

Een salariëring conform coa onderwijs.

•

Daarnaast bieden we je veel ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling in ons vakgebied middels coaching, het bijwonen
van teamoverleggen en de mogelijkheid tot het volgen van
cursussen en workshops.

We gaan samen voor de kansen van
alle kinderen. Wij hebben de
overtuiging dat dit alleen kan wanneer
we ontwikkelruimte voor onze
professionals creëren.
Een samenwerkingsverband van unieke
scholen en op basis van vrijheid en

Enthousiast? Solliciteer!
Bruist en borrelt het bij je? Stuur dan jouw cv en motivatiebrief vóór
vrijdag 24 juni naar anouk.vanlierop@kerobei.nl o.v.v. vacature OP16
KOM.MIJN. Daarna sluit deze vacature. Binnen 5 dagen na de
sluitingsdatum krijg je een reactie.

Zijn wij net zo enthousiast als jij?
•

Dan volgt een sollicitatiegesprek met Anouk van Lierop
(directeur school) en Wendy Smeets (directeur kindercentrum)
op woensdag 29 juni of donderdag 30 juni.

•

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 KOM.MIJN!

Heb je nog vragen over de vacature of wil je meer informatie over
KOM.MIJN? Bel dan met Anouk van Lierop (directeur school) via 0774758049 of met Wendy Smeets (directeur kindercentrum) via 0774752839. Je kunt natuurlijk ook onze website bezoeken!

professionele verantwoordelijkheid.

