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’.
Voor basisschool St. Liduina in Kelpen-Oler zoeken wij:

Onderwijsassistent (0,6 - 0,8 fte)
Basisschool St. Liduina is een relatief kleine school die onderwijs verzorgt voor de kinderen in
Kelpen-Oler. Kinderen krijgen op alle manieren kansen om te groeien. Wij zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor alle kinderen in onze school en dragen dit ook uit. Er wordt groepsdoorbrekend
en thematisch gewerkt in clusters. Nauwe samenwerking met aandacht voor elkaars kwaliteiten en
ontwikkeling is hierbij aan de orde.
Denk je aan deze mooie school een bijdrage te kunnen leveren? Laat ons dan eens met elkaar in
gesprek gaan.
Wat ga je doen?
●
●
●
●

Je geeft onderwijs en begeleidt (kleine groepjes) leerlingen;
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?
●
●
●

Een school met een open en professionele sfeer;
Een gedreven team dat graag samenwerkt;
Een fijne plek om je verder te kunnen en mogen ontwikkelen.

Wie ben jij?
●
●
●
●

Je schept een veilig en uitdagend onderwijsklimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en
gemotiveerd voelen;
Je hebt hart voor betekenisvol thematisch onderwijs;
Je kunt goed samenwerken en ziet de meerwaarde van werken in teamverband;
Je kunt omgaan met feedback en op jezelf reflecteren als professional.

Inlichtingen
Voor verdere inlichtingen over deze vacature kun je terecht bij de directeur van de school.
Rocco Blommers.
E-mail: r.blommers@spolt.nl
Telefoon: 06-417 85 085
Reageren
Graag ontvangen we voor vrijdag 27 augustus a.s. jouw uitgebreide motivatiebrief en CV per e-mail:
sollicitatie@spolt.nl.
De gesprekken vinden plaats in week 35 en 36.

