
Een   ontdekkende houding heeft in relatie tot onderwijs
ontwikkeling en samenwerking.
Open en proactief kan communiceren.
Kan plannen en organiseren.
In het bezit is van een MBO diploma onderwijsassistent.
Een enthousiaste houding naar kinderen heeft, vertrouwen
uitstraalt.
Zich inzet om elke leerling de ervaring te geven dat hij/ zij
ertoe doet.
ICT vaardig is.
Het een uitdaging vindt om elke leerling, met extra uitleg en
begeleiding, een stap verder te helpen.

Basisschool De Toermalijn zoekt per 1-10-2020 een
enthousiaste onderwijsassistent voor de
midden-/bovenbouw!

De Toermalijn is dé oecumenische school in Purmer-Noord. De
Toermalijn telt 380 leerlingen, die verdeeld zijn over 16
groepen. Als basisschool richten wij ons onderwijs in aan de
hand van onze slogan “betrokkenheid motiveert leren!”. Hierbij
laten wij de kinderen én leerkrachten eigenaar zijn van hun
eigen ontwikkeling. Daarnaast wordt ons onderwijs gekenmerkt
door het met plezier naar school gaan. Wij leggen ons actief toe
op de Kanjertraining, flexibele werkplekken, start- en doel
gesprekken, Leskracht en het werken met Snappet. Ons  team
bestaat uit 31 leden. 

De Toermalijn is een trots lid van de Stichting Confessioneel
Primair Onderwijs Waterland (CPOW). Deze stichting is
verantwoordelijk voor 16 basisscholen in Purmerend, Edam,
Ilpendam, Landsmeer, Marken en Monnickendam. CPOW richt
zich op het hoogst haalbare op het gebied van kennis en
vaardigheden, talentontwikkeling én het welzijn van kinderen in
onze snel veranderende maatschappij.

Wij zoeken een collega die:

een leuke, uitdagende baan in een lichte en vrolijke school;
persoonlijke begeleiding om jou te ondersteunen en
wegwijs te maken binnen onze organisatie;
mogelijkheden om je te ontwikkelen van onderwijsassistent
naar leerkracht ondersteuner;
expertise die wij binnen de Toermalijn en CPOW-breed
delen;
een plek in een betrokken en gezellig team, dat samenwerkt
in het belang van goed onderwijs en graag activiteiten
bedenken die energie geven;
een tijdelijke aanstelling (1 jaar) met na een jaar - bij goed
functioneren - zicht op een benoeming voor onbepaalde
tijd;
arbeidsvoorwaarden en salaris conform cao primair
onderwijs.

Wij bieden:

Deze vacature wordt intern en extern opengesteld, waarbij
interne kandidaten bij gelijke geschiktheid de voorkeur
genieten.

Interesse? Wie weet zijn wij een goede match!
Voor meer informatie over de school verwijzen we je naar onze
website www.basisschooldetoermalijn.nl, kun je contact
opnemen met de directeur Lucie Vos via 06-17470661 of
solliciteer direct door jouw CV en motivatiebrief te sturen naar
directie@basisschooldetoermalijn.nl. 

In verband met de maatregelen ten aanzien van het inperken
van het coronavirus, volgt er nog informatie over wanneer en
hoe de sollicitatiegesprekken gaan plaatsvinden.
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