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. Binnen onze organisatie werken ruim 275 medewerkers. We laten ons leiden
door onze kernwaarden inspireren, verbinden en ondernemen.
In het kader van planmatige inzet van NPO-gelden zijn wij voor
SBO Op de Tump te Heel op zoek naar een:

Onderwijsassistent(e)
Het betreft een aanstelling van 0,6 fte. Tijdelijk van 1 november 2021 tot 7 maart 2022.
SBO Op de tump is een school voor speciaal basisonderwijs. Wij verzorgen het onderwijs aan ruim
114 leerlingen in 9 groepen in de regio Leudal en Thornerkwartier.
Op onze school word je gezien, mag je jezelf zijn en helpen we je op weg naar een volgende stap in
je ontwikkeling. Dit geldt niet alleen voor de kinderen maar ook voor onze medewerkers.
Ben jij enthousiast, flexibel, collegiaal en heb je zin in een nieuwe uitdaging?
Heb je een opleiding op MBO-4 niveau.
Zie je het als een uitdaging om:
- de verschillen tussen kinderen te zien en samen met je collega's na te denken over een
passend pedagogisch en didactisch aanbod;
- het thematisch werken (Jeelo) in de middaguren op een creatieve manier vorm te geven,
waarbij je goed zelfstandig kunt werken en ook graag samenwerkt en afstemt met collega’s;
- in de ochtenduren het aanbod van de didactische vakken aan kleine groepjes kinderen vorm
te geven middels het DIM-model;
- samen met collega's activiteiten, feesten en vieringen te organiseren;
- onze visie uit te dragen en een bijdrage te leveren aan de schoolontwikkeling zoals
omschreven in ons schoolplan;
Dan nodigen we je uit om te solliciteren naar deze interessante baan op onze mooie school.
Je kunt je motivatiebrief met curriculum vitae voor 27 augustus 2021 sturen naar: sollicitatie@spolt.nl
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 35 en 36. Mocht je vragen hebben over deze
vacature dan kun je contact opnemen met Mariëlle Stroeks (teamleider) of Kirsten Belt (directeur) op
telefoonnummer 0475 - 571215.

