Het bestuur van de VVOGG te Hendrik-Ido-Ambacht
zoekt voor de

Willem de Zwijgerschool

Een onderwijsassistent
De vacature is van 6 mei 2019 t/m 20 december 2019 voor 1,5 dagen per week (14 uur). De
werkdagen kunnen in overleg worden vastgesteld. Het betreft hier een tijdelijke vacature i.v.m.
zwangerschapsverlof.
Wij zoeken jou als jij je herkent in het volgende:
 Je wilt op grond van Schrift en belijdenis dienstbaar werkzaam zijn in het reformatorisch
onderwijs.
 Je zet je vanuit je betrokkenheid en motivatie in voor de ontwikkeling van onze kinderen en het
onderwijs op de school.
 Je bent enthousiast en hebt een positieve inbreng.
 Je kunt reflecteren op je eigen handelen en je staat open voor samenwerking en begeleiding.
 Je werkt graag in een team, maar daarnaast kun je ook goed zelfstandig werken.
 Je kunt met kinderen van groep 1 t/m 8 werken.
 Je bent bereid en flexibel om, indien nodig, af en toe ook les te geven.
Kenmerken van de Willem de Zwijgerschool:
 De Willem de Zwijgerschool heeft 250 leerlingen, verdeeld over 2 gebouwen en 11 groepen.
 We richten ons in ons onderwijs op de totale ontwikkeling van het kind. Hierbij spelen
betrokkenheid en welbevinden een grote rol.
 De schoolontwikkeling in de onderbouw richt zich met name op ontwikkelingsgericht onderwijs.
 Er werken nog drie onderwijsassistenten in deeltijd. Alle voorkomende taken worden in
onderling overleg met elkaar uitgevoerd onder aansturing van de intern begeleiders.
Voor verdere informatie over de vacature kun je terecht bij de schoolleider, de heer J.C. Bezemer,
078-6816529 (school) / 06-18957972 (mobiel) of de onderbouw coördinator, mevrouw H. Koppejanvan Esch, die op maandag en vrijdagmorgen ambulant is. Voor verdere oriëntatie en informatie over
de school verwijzen wij naar de website www.wdzschool.nl Het brengen van een
kennismakingsbezoek aan de school is mogelijk.
Je sollicitatiebrief met zakelijke en kerkelijke referenties kun je tot en met D.V. 15 februari 2018 t.a.v.
de heer J.C. Bezemer mailen naar JCBezemer@wdzschool.nl.

