VACATURE
Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) verzorgt onderwijs aan ruim 2.250
kinderen op 14 basisscholen in de gemeente Leudal en op 1 school voor speciaal basisonderwijs in
de gemeente Maasgouw. Onze medewerkers hebben een groot hart voor goed onderwijs. We laten
ons leiden door onze kernwaarden inspireren, verbinden en ondernemen en door onze visie op
onderwijs en ontwikkeling zoals we die hebben vastgelegd in ons SBP 2020-2024, ‘In essentie
anders’.
In het kader van planmatige inzet van NPO-gelden zijn wij voor BS De Kwir in Neer voor komend
schooljaar op zoek naar een:

Onderwijsassistent(e) (1,0 fte)
Basisschool De Kwir, gelegen in het fijne dorp Neer, kenmerkt zich als een ambitieuze, warme school.
Een school die voor de ca. 200 leerlingen sterk inzet op eigenheid en relatie. Het team herkent zich in
de basismetafoor: “Fluitende teamleden en zingende kinderen”.
De Kwir is dan ook een op relatiegerichte leergemeenschap met oog voor kind en teamlid.
Ben jij in het bezit van een diploma Onderwijsassistent (MBO 4) en denk je aan deze mooie school
een bijdrage te kunnen leveren? Laat ons dan eens met elkaar in gesprek gaan.
We zoeken in ieder geval iemand die:
●
●
●
●

vanuit een op relatie gerichte houding zorg weet te dragen voor kwalitatief goed onderwijs;
samenwerkt binnen een professionele leergemeenschap;
handelt vanuit pedagogisch optimisme;
affiniteit heeft met, en interesse heeft in, alle leeftijdsgroepen binnen onze school.

Wat ga je doen?
●
●
●
●

Je geeft schoolbreed onderwijsinhoudelijke begeleiding.
Je biedt veiligheid en daagt uit.
Je levert een bijdrage aan de optimale ontwikkeling van het kind.
Je hebt een actieve rol in het team van de school.

Wat bieden wij?
●
●

Samenwerken in een leuk, hardwerkend team.
Een fijne plek om je verder te kunnen en mogen ontwikkelen.

Voor verdere inlichtingen over deze vacature kun je terecht bij Anne Lommen (a.lommen@spolt.nl).
Graag ontvangen wij jouw uitgebreide motivatie per e-mail. Stuur je brief voor 27 augustus a.s. naar:
sollicitatie@spolt.nl. De gesprekken vinden plaats in week 35 en 36.

