De vereniging
IRIS, vereniging voor
christelijk onderwijs is een
kleurrijke schoolvereniging,
met 14 basisscholen in
Kampen en omgeving.
Wij bieden goed onderwijs
aan, op basis van onze
christelijke identiteit. We zijn
daarbij betrokken op de
leerling en op elkaar. Ons
hart, onze passie, ligt
helemaal bij het onderwijs.
Vanuit die passie geven we
met plezier elke dag les.
We steken energie in het
verder ontwikkelen van onze
eigen talenten, zodat de
kwaliteit van ons onderwijs
elke dag een stukje beter
wordt. Ons ultieme doel
daarbij is dat leerlingen onze
scholen verlaten als wijze
wereldburgers in wording.

Het college van bestuur zoekt voor meerdere van haar scholen met ingang van
het nieuwe schooljaar

www.iriskampen.nl

•
•
•
•

onderwijsassistenten m/v
gemiddeld 20-30 uur per week: in te vullen op maandag t/m vrijdag

Wij bieden:
•
•
•
•
•

meerdere uitdagende banen met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling;
modern ingerichte schoolgebouwen;
een professionele onderwijssetting waarin je je talenten optimaal kunt ontwikkelen;
ervaren collega’s om je heen met wie je samen kunt optrekken;
arbeidsvoorwaarden conform CAO PO.

Wij vragen onderwijsassistenten:
•

•
•
•
•
•

die meelevend lid zijn van een protestants-christelijke kerk of geloofsgemeenschap
en de christelijke identiteit uitdraagt in zijn/haar schoolwerk;
die beschikken over een MBO-diploma onderwijsassistent niveau 3 of 4;
die individuele leerlingen/groepjes leerlingen kunnen begeleiden;
die een bijdrage kunnen leveren aan een veilig en prettig klimaat;
die flexibel zijn en bereid zijn nauw samen te werken met de intern begeleiders en
groepsleerkrachten;
die onderdelen van het pedagogisch-didactisch handelingsplan op een adequate
wijze kunnen uitvoeren;
die kritisch kunnen reflecteren op het eigen professionele handelen;
die een positieve bijdrage kunnen leveren aan randvoorwaarden voor
onderwijsactiviteiten en de leeromgeving;
zelfstandig, tactvol en resultaatgericht zijn;
die adequaat toezicht kunnen houden op een groep tijdens het zelfstandig werken.

Inlichtingen

Meer informatie kun je opvragen via email bij:
Ariënne van Dijk, P&O a.vandijk@iriskampen.nl

Reacties

Reacties met CV uiterlijk 1 juni 2018 sturen naar:
a.vandijk@iriskampen.nl

