Wij zoeken per direct twee enthousiaste, betrokken en zelfstandige collega’s
die leerkrachten ondersteunen bij werkzaamheden zowel binnen als buiten
de groep. Bijvoorbeeld door met kleine groepjes kinderen te werken aan
woordenschat, leerlingen te begeleiden bij zelfstandig werken, tijdens lunchtijd
of bij het buitenspelen.

Ben jij een van de twee
onderwijsassistenten die wij zoeken?
Reguliere benoeming
Omvang in werktijd: bij voorkeur 20-25 uur verdeeld over 5 werkdagen
Functieschaal: schaal 4

De Johan Frisoschool is een
ambitieuze, christelijke school waar
kinderen met plezier naar toe gaan.
Wij vinden het belangrijk dat onze
leerlingen in een prettig, veilig en
gestructureerd opvoedkundig
klimaat de gelegenheid krijgen om
zich op hun eigen niveau te
ontwikkelen.
Eén van onze speerpunten is dat elk
kind beschikt over bijzonder talent.
Bij ons op school krijgt talent de
ruimte. In het bijzonder tijdens
Talentonderwijs!
www.johanfrisoschool.net

Wat kunnen wij jou bieden?

 een baan op een groeiende, ambitieuze school met een enthousiast, jong team.
 een school die steeds in ontwikkeling is ter verbetering van het onderwijs.
 een school die kinderen een uitdagende, gestructureerde en veilige leeromgeving biedt,
onder andere door de inzet van de Kanjermethode.

 een school die in 2018 door de inspectie van onderwijs is beoordeeld met een ‘goed’.
 een school met positief betrokken ouders
 ontwikkelmogelijkheden en goede begeleiding door directie en collega’s
Waar zijn wij naar op zoek? Wij zoeken een collega:




die werkt vanuit een protestants christelijke levensovertuiging






die flexibel inzetbaar is (in de verschillende groepen) en goed kan samenwerken met collega’s

die samen met de groepsleerkracht elk kind passende begeleiding geeft, waardoor het kind in
staat is zich de leerstof eigen te maken
die initiatief neemt en van aanpakken houdt
die netjes werkt en creatief is
die zelfstandig aan de slag gaat

Wil je meer informatie of wil je direct reageren? Neem dan contact op met
Dianne Peterse (directeur) 06-30383342 / johanfriso@spco.nl
Tot uiterlijk 18 april kun je je sollicitatiebrief met CV en je motivatie sturen per e-mail: johanfriso@spco.nl.
In de sollicitatieprocedure gaan wij uit van zowel gesprekken, als de mogelijkheid voor een meeloopdag.

De Johan Frisoschool behoort tot
de SPCO Groene Hart. De SPCO
heeft 13 scholen in Harmelen,
Linschoten, Lopik, Montfoort,
Nieuwerbrug, Woerdense Verlaat
en Woerden.
Hier wordt primair onderwijs
verzorgd voor 2.700 leerlingen door
zo’n 250 medewerkers.
www.spco.nl
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