Vacature
KBS de Werft is op zoek naar een fulltime

Onderwijsassistent
(wtf 1,0)
(het gaat om een tijdelijk aanstelling voor 2021-2022 en 2022-2023)

School
Kbs De Werft is een school met ongeveer 300 leerlingen in een rustige, groene omgeving midden in
de Haagse Beemden. Alle leerlingen verdienen een fijne schooltijd, en dat lukt het best op een
plaats waar je je thuis en op je gemak voelt. De leerlingen die op Kbs De Werft zitten, kunnen daar
samen opgroeien en indien nodig ‘binnen de muren’, en het liefst al in een vroeg stadium de juiste
ondersteuning krijgen. Wij zorgen er met het hele team voor dat leerlingen zin hebben in school.

Functie
Je werkt als onderwijsassistent samen in een driehoek met de intern begeleider en de
groepsleerkracht(en). Je belangrijkste taak is dit schooljaar gekoppeld aan groep 6. Je werkt samen
met de leerkracht(en) uit deze groep en stemt af hoe je didactisch en inhoudelijk bezig bent om de
leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Daarnaast heb je een kleine taak om ook bij andere
groepen, in overleg met de bouw, ondersteunende taken uit te voeren. Je bent vooral in en rondom
de klas bezig, soms met een klein groepje aan de slag, en vooral als een tandem met de
leerkracht(en).

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•

Dat
Dat
Dat
Dat

je bereid bent leerkrachten te helpen
je Initiatief neemt
je een passende opleiding hebt
je verantwoordelijkheid neemt voor jouw taken

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•

Heel leuke leerlingen
Een school in het groen
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
Volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze stichting INOS

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht op onze website van de school
www.dewerft.nl of kun je contact opnemen met directeur Martijn van Ooijen via telefoonnummer
076-5410515 / 06-18133678
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 15
december 2021 per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van 06XI-OA1
De gesprekken worden gepland in week 50/51
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Interne kandidaten van de school of
kandidaten die vanuit Phoenix reeds werkzaam zijn op de school, hebben voorrang.

