Vacature
Kbs Helder Camara is op zoek naar een

Onderwijsassistent, midden- bovenbouw
(wtf 0,8)
Het gaat om een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling..
Kbs Helder Camara “Een basis voor de toekomst”
Kbs Helder Camara is een katholieke basisschool die onderdeel uitmaakt van stichting
INOS. Op dit moment zitten er ongeveer 400 leerlingen op onze school. Deze zijn verdeeld
over 16 groepen.
Centraal staat de optimale persoonlijke ontwikkeling van elk kind. Vanuit een warm
sociaalpedagogisch klimaat willen we bereiken dat kinderen op een eigentijdse manier hun
talenten ontdekken en ontplooien, hun identiteit ontwikkelen en leren
verantwoordelijkheden te dragen als actieve burgers. We vinden dat onze leerlingen zich
op school moeten herkennen in de samenleving waarin ze opgroeien. Ons onderwijs
is grenzeloos; we richten ons op een wereld met digitale media, zodat het leren zowel op
school als daarbuiten door kan gaan. Hierbij worden onze leerlingen begeleid door een
professioneel, enthousiast en zorgzaam team.
Kbs Helder Camara maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda.
https://www.heldercamara.nl

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•

Je
Je
Je
Je
Je
Je

ondersteunt de leerkracht tijdens het onderwijsproces;
beschikt over communicatieve vaardigheden;
bent flexibel en inzetbaar voor meerdere groepen in de midden- bovenbouw;
bent betrokkenheid en enthousiast;
kunt goed samenwerken in een team;
beschikt over een diploma onderwijsassistent MBO-niveau 4.

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•

Een enthousiast, ambitieus en professioneel team;
Een goede begeleiding en ondersteuning;
Variatie in werkzaamheden;
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO;
Volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting.

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht op onze website
www.heldercamara@inos.nl, of contact opnemen met directeur Marike van Bijsterveldt
marike.vanbijsterveldt@inos.nl via telefoonnummer: 076-5713766

Interesse
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV
voor 16 juli 2021, per e-mail naar werken@inos.nl, onder vermelding van vacaturenummer
17XW-NPO1
De gesprekken worden gepland in week 29.

