VACATURES
Onderwijsassistent
Paulusschool - 18- 24 uur per week
Pedagogisch Medewerker
De Eerste Stap - 6 uur per week
Ben jij enthousiast over werken op de basisschool én de BSO?
Het combineren van beide vacatures is zeker mogelijk.
Omschrijving onderwijsassistent op de Paulusschool:
Je werkt met veel plezier met individuele kinderen of groepen van kinderen, die van de
leerkracht instructie hebben gekregen. Ook zijn er dagelijks terugkerende activiteiten die je
onder verantwoordelijkheid van een leerkracht met kinderen onderneemt. Je werkt samen met
de directe collega’s bij het voorbereiden en organiseren van werkzaamheden en activiteiten.

Omschrijving pedagogisch medeweker De Eerste Stap:
Kennen de ontwikkelingen van kinderen voor jou geen geheimen? Geeft het je energie om op
een creatieve manier kinderen van 4 tot 10 jaar op te vangen en te stimuleren in hun
ontwikkeling? Dan zoeken wij jou!
Als de basisschoolkinderen ’s middags uit school bij jou in de groep komen, sta je voor hen klaar
met fruit en drinken. Je luistert naar hun verhalen en geeft aandacht aan de kinderen die
misschien niet zo blij binnenkomen. Je hebt je activiteitenplan al klaar en gaat met de kids die dat
willen een leuke activiteit doen. Aan het eind van de dag zeg je kinderen gedag en heb je
natuurlijk even contact met de ouders die hun kind ophalen.

De collega die we zoeken:
•
•
•
•

heeft een open en opgewekte persoonlijkheid;
is ondersteunend bij ons sterk pedagogisch klimaat;
werkt zelfstandig, proactief en stemt af met collega’s;
vindt het leuk om in een bruisende brede school te werken.

Wat we jou bieden is:
•
•
•
•
•

een collegiaal en enthousiast team;
een gebouw met kinderen, waarbij je van grote betekenis kunt zijn;
een dynamische werkomgeving in brede school Noorderlicht;
een benoeming per direct tot 1 januari 2023 op projectbasis vanwege NPO middelen;
een salaris in schaal 4 ondersteunend onderwijspersoneel of schaal 6 pedagogisch
medewerker.

Interesse in de vacature voor onderwijsassistent of beide vacatures?
Stuur dan vóór 6 november 2021 je sollicitatiebrief en cv naar: carina.coenen@kansenkleur.nl
t.a.v. Carina Coenen.

Interesse in de vacature voor pedagogisch medewerker bij De Eerste Stap?
Stuur dan vóór 6 november 2021 je sollicitatiebrief en cv naar: j.vdberg@deeerstestap.nl
t.a.v. Jozé van den Berg.
Heb je inhoudelijke vragen, dan kun je in de week van 1 november bellen naar de Paulusschool via
telefoonnummer 024-645 28 81 of De Eerste Stap op nummer 06-29564839.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten
voorrang in het proces. Het overleggen van een VOG is verplicht bij indiensttreding.
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