Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is een stichting voor katholiek, openbaar, bijzonder‐neutraal
en interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente Wijchen. De stichting is verantwoordelijk
voor het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de
plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf. Onze 14
basisscholen tellen ongeveer 3400 leerlingen. De stichting heeft een eenhoofdig College van Bestuur
en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing
van hun school. Zij maken deel uit van het directieberaad en zij leveren een actieve bijdrage aan de
beleidsontwikkeling van de stichting.
De missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: Elk kind zijn eigen kans en iedere school haar
eigen kleur. Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een kans en iedere school krijgt binnen de
stichting de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden van de samenwerkingsstichting
Kans & Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open.
per 1 februari 2022 zijn wij op zoek naar een nieuwe:

ONDERWIJSASSISTENT
(18 tot 24 uur per week)
De Paulusschool is een school is een school met ongeveer 230 leerlingen, verdeeld over 9 groepen.
Onze school is onderdeel van Brede School Noorderlicht en we werken intensief samen met de
verschillende partners zoals de Afdeling Jong Kind, kinderopvang De Eerste Stap en de wijkvereniging
Wijchen Noord. De Paulusschool geeft binnen het onderwijs bewust verantwoordelijkheid aan
kinderen. We stimuleren het actief meedenken en zorg dragen voor elkaar en hebben oog voor de
verschillende onderwijsbehoeften van onze kinderen. Als school zijn we trots op de wijze waarop we
tegemoet komen aan de verschillen van de kinderen uit de wijk. We zijn een school waar kinderen
hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen en kennis verwerven. We werken vanuit
de kernwaarden vertrouwen, zelfverantwoordelijkheid en vrijheid. Binnen Brede School Noorderlicht
begeleiden we kinderen vanuit het pedagogisch concept van ‘De Vreedzame School’.
Wat je gaat doen: 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.
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 arbeidsovereenkomst tot 1 januari 2023 op projectbasis vanwege NPO middelen;
 een salaris conform CAO PO schaal 4.
Interesse?
Stuur dan vóór 31 januari 2022 je sollicitatiebrief en CV naar Carina Coenen (Directeur):
carina.coenen@kansenkleur.nl. Heb je inhoudelijke vragen, dan kun je bellen naar de Paulusschool
via telefoonnummer 024‐645 28 81.
Voor een eerste indruk kun je de website van de Paulusschool raadplegen www.paulus‐school.nl
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten voorrang. Het overleggen van een geldig VOG is verplicht bij indiensttreding.

