De Johannesschool te Tiel zoekt

Een Onderwijs Assistent m/v
Voor 0,3 fte

De Johannesschool te Tiel
is een basisschool op antroposofische
grondslag.
Er is 1 kleuterklas en er zijn 3
combinatieklassen in de onderbouw.

De Johannesschool biedt
• een ontspannen, inspirerende
werksfeer
• een ondersteunend, ambitieus en
samenwerkend team
• mogelijkheden voor na- en
bijscholing
• een vooruitstrevend opgezette
zorgstructuur
• een innovatieve, kwalitatieve visie
op pedagogisch en didactisch vlak
• vrijeschoolonderwijs in de huidige
tijd

Basisschool Johannesschool
Priorlaan 3
4003 AP Tiel
Tel: 0344 615 313
E-mail: info@johannesschooltiel.nl
Website: www.johannesschooltiel.nl

Wij zoeken
Een enthousiaste collega!
Je ondersteunt de leerkrachten bij het onderwijs aan
leerlingen van 4 tot en met 12 jaar, al dan niet met een
specifieke leer- en/of hulpvraag. Je werkt opbrengst- en
doelgericht om optimaal te voldoen aan de
onderwijsbehoefte van de leerlingen. Je werkt intensief
samen met de leerkrachten en de intern begeleider.

Wij verwachten
Dat je affiniteit hebt met de antroposofie als basis voor
het onderwijs dat wij bieden,
Dat je minimaal een MBO opleiding niveau 4 afgerond hebt
binnen het sociale werkveld en dat je
• zowel op pedagogisch, didactisch als persoonlijk vlak
goed met kinderen kunt werken,
• kunt samenwerken met verschillende disciplines binnen
de school,
• reflectief, zelfstandig, flexibel en communicatief
vaardig bent,
• kunt omgaan met onverwachte situaties en
kunt improviseren,
• de behoeftes van leerlingen waarneemt, goed
kunt luisteren en positief reageert om gewenst gedrag
te stimuleren, kortom dat je een voorbeeld kunt zijn.

Arbeidsvoorwaarden
• salaris conform CAO PO, schaal 4, inschaling
afhankelijk van opleiding en ervaring
• een eerste dienstverband tijdelijk voor de duur van een
jaar, met uitzicht op vast
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact
opnemen met de directeur van de Johannesschool:
Kim van Maanen, 06-38828519.
Je reactie in de vorm van een korte motivatiebrief en een
uitgebreid CV, ontvangen wij graag uiterlijk op
Vrijdag 14 september 2018 per mail op:
schoolleider@johannesschooltiel.nl

De Johannesschool valt onder Stichting Pallas www.stichtingpallas.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 20
september 2018.
Een ochtend meelopen in verschillende klassen
en een assessment maken onderdeel uit van de procedure.

