WIL JE MEEDOEN IN EEN STERK TEAM?
DAN BEN JE WELKOM

Onderwijsassistent 0,45 FTE (eventueel uit te breiden met begeleiding van arrangementen)
OBS Koningin Emma in Dieren
1 augustus 2022
Ben jij
•
•
•
•
•
Ben jij
•
•
•
•

een onderwijsassistent die
energie krijgt van verandering
enthousiast wordt van een afwisselende baan
oog heeft voor verschillen tussen kinderen en het als een uitdaging ziet om daarop in te
spelen
zijn eigen talenten en kwaliteiten graag deelt met collega’s
zich optimaal in wil zetten voor de schoolontwikkeling
nieuwsgierig naar een school die
volop in beweging is
alles in nauwe samenwerking met kinderen en ouders doet
ruimte geeft voor je eigen ontwikkeling
uitkijkt naar een nieuwe teamplayer die meewerkt aan de schoolontwikkeling

De functie bestaat uit de volgende werkzaamheden
•
ondersteuning in verschillende combinatiegroepen
•
tussen schoolse opvang
•
eventueel begeleiding van individuele kinderen in verschillende arrangementen
Informatie school:
OBS Koningin Emma is een openbare basisschool gelegen in Dieren-Zuid. De school telt ongeveer
160 leerlingen, verdeeld over 7 groepen. Er wordt onderwijs gegeven door een team van 9
leerkrachten, een directeur, adjunct-directeur, intern begeleider, onderwijsassistent, administratief
medewerker en vakleerkracht gym.
Er wordt gewerkt vanuit de pijlers eigenaarschap, rijke leeromgeving, samenwerken en creativiteit.
Leerlingen die goed in hun vel zitten kunnen zich optimaal ontwikkelen. Dit is te zien aan de wijze
waarop het onderwijs wordt gegeven en aan de wijze waarop we met elkaar omgaan.
Wat wij aan onze leerlingen beloven:
Bij ons op school mag je er zijn. Je mag vanuit nieuwsgierigheid ontdekken wat je kunt,
in een rijke leeromgeving. Je leert wat je aan anderen hebt en wat zij aan jou hebben. En
dat op de manier die het beste bij jou past. Je mag zijn wie je bent.
Meer informatie over ons schoolconcept? Bekijk onze website: www.koninginemmaschooldieren.nl
IkJijWij
Nieuwsgierig naar de toekomst! Ben jij ook nieuwsgierig? Kijk op onze website
www.scholengroepveluwezoom.nl.
Informatie over de vacature is te verkrijgen bij Judith Smeltink, adjunct-directeur, 0313-414832
(Koningin Emmaschool) of j.smeltink@scholengroepveluwezoom.nl
Je sollicitatie kun je voor 1 juli 2022 per e-mail richten aan
h.dierssen@scholengroepveluwezoom.nl onder vermelding van OBS Koningin Emma.
De gesprekken vinden plaats in week 27 en 28.

