Vacature
Kbs De Rosmolen is per 1 januari 2021 op zoek naar een

Onderwijsassistent
voor 40 uur per week (wtf 1,0). Het gaat om een tijdelijke aanstelling van 1
januari 2021 tot en met 31 juli 2021.
Kbs Rosmolen, De beste basis voor ambities
Een kleine school in een veilige omgeving, waar de 200 leerlingen verdeeld zijn over 9
groepen. We zijn ambitieus en geloven in het verwezenlijken van ambities en het
benutten van kansen. We gaan voor resultaat, maar niet alleen qua taal en rekenen.
Vanuit de wetenschap dat iedereen knap is op zijn eigen manier stimuleren we eigen
wijsheid, zelfstandigheid en samenwerking. In onze overtuiging is het belangrijk dat
kinderen hun eigen kracht ontdekken en uitdagingen aangaan. We kennen grote
ouderbetrokkenheid, hebben ambitieuze doelen op het gebied van integratie zaakvakken.
Verantwoordelijkheid nemen en geven, eigenaarschap van elke leerling is een van
speerpunten van de school.
Kbs de Rosmolen maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda,
www.inos.nl

Werkzaamheden
Als onderwijsassistent geef je ondersteuning aan de leerkrachten in groep 1 & 2. Daarnaast
bereid je gezamenlijk thema’s voor en werkt deze uit.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•

Diploma MBO-4 onderwijsassistent
Ervaring in het werken met kleuters
Flexibel zijn wat betreft je inzet
Goed kunnen samenwerken
Je blijvend willen ontwikkelen
Open staan voor feedback

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•

arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO, de functie is gewaardeerd in OOP schaal 4
of 5 (afhankelijk van de ervaring);
volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting;
een kleine veilige school;
een uitdagende baan;
een team met fijne collega’s.

Informatie
Voor meer informatie over onze school kun je terecht op onze website
https://www.rosmolen.net/
Wil je meer informatie over de inhoud van de functie, dan kun je contact opnemen met
Marietje Moll, directeur, telefoonnummer 06 – 43 50 69 02.

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV
voor 17 november 2020 per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van
vacaturenummer 07VE_C.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid genieten
interne kandidaten de voorkeur.

