Wij zijn op zoek naar een
Onderwijsassistent/Leraarondersteuner
zo snel mogelijk

Functie
Je vindt het leuk om kinderen in de klas te helpen en te begeleiden. In groepjes, maar ook
individueel. Je voelt aan wat kinderen nodig hebben en geeft hen zelfvertrouwen met
jouw aanpak. Je werkt nauw samen met de leerkracht, helpt bij het voorbereiden van de
lessen en ondersteunt, waar nodig. Op De Springschans werk je in een gemotiveerd en
gezellig team. Je vindt het inspirerend om samen te werken in leerteams en hebt een
passie voor ontwikkeling. Het aantal uren per week is bespreekbaar.

Wat vragen we?

Wat bieden we?

•

leerlingen in en buiten de klas

•

professioneel georganiseerde werkomgeving

begeleiden

•

uitdagende baan in een moderne school

onderdeel willen zijn van de verdere

•

gemotiveerd, enthousiast en hecht team

ontwikkeling van De Springschans

•

ruimte voor ontwikkeling en scholing

•

sterk in de samenwerking met collega’s

•

salaris op basis van de CAO PO

•

empathisch en communicatief

•

afgeronde opleiding onderwijsassistent/

•

leraarondersteuner

Over De Springschans!
Basisschool De Springschans ligt in de wijk Meerwijk in Uithoorn. De school telt 400
leerlingen en heeft een team van 36 medewerkers. Onze teamleden zijn gedreven,
leergierig en willen zich graag verder ontwikkelen. Zij zijn zeer gemotiveerd om het
beste bij iedere leerling en bij elkaar naar boven te brengen. De school legt de nadruk
op kwalitatief goed onderwijs, hecht waarde aan een veilig sociaal klimaat en heeft
veel aandacht voor de individuele leerling. Kijk voor meer informatie op
www.springschans.com.

Interesse?
We komen graag met je in contact! Stuur je motivatie en cv zsm naar
g.vanegmond@springschansuithoorn.nl. Eerst langskomen om de sfeer
te proeven, mee te lopen of kennis te maken kan natuurlijk ook.
Bel dan met Guido van Egmond, directeur 06 504 905 15.

Kijk voor informatie en meer vacatures op www.werkenbijwijzeraandeamstel.nl

