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 De Mussenberg zoeken we een:

Onderwijsassistent/ leraarondersteuner (0,6-1,0 fte)
Basisschool De Mussenberg gaat voor ontwikkelingsgericht onderwijs vanuit de kernwaarden veiligheid,
ontwikkeling/ groei en passie. Zowel leerlingen als medewerkers kunnen op onze school op een veilige
manier ontwikkelen en groeien. Met ons onderwijs en binnen onze organisatie willen we de passie voor leren
losmaken, zodat iedereen met plezier kan leren en werken. Ben jij iemand die zich hierin herkent? Vind je
het belangrijk dat je een bijdrage kunt leveren aan de professionaliteit en het enthousiasme van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Onze nieuwe collega
➢ heeft een open, constructieve houding;
➢ is een enthousiaste en gedreven teamplayer;
➢ neemt verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van leraren en (individuele) leerlingen
binnen en buiten de lessen;
➢ kan lessen voorbereiden;
➢ kan lesgeven in kleine groepjes;
➢ is als vliegende keep flexibel en creatief.
Bij voorkeur beschik je over
➢ een diploma onderwijsassistent of leraarondersteuner of volg je de Pabo;
➢ kennis en vaardigheden in het werken vanuit leerlijnen;
➢ pedagogische tact;
➢ een professionele houding.
Wij bieden
❖ Een school met een open en professionele sfeer;
❖ Een school waarin leerlingen en medewerkers zich kunnen ontwikkelen met passie;
❖ Een school die streeft naar optimale samenwerking met onze kernpartners;
❖ Een school met een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig voelen;
❖ Een school met betrokken en actieve ouders die wij zien als serieuze partners.
Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Katinka Dormans (k.dormans@spolt.nl).
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.

