Per 4 januari 2021 zoeken wij een enthousiaste

onderwijsassistent (wtf 0,6)
Basisschool De Wegwijzer
Wie zijn we?

Wat zoeken we?

Wat bieden we?

Geïnteresseerd?

Xpect Primair

BS De Wegwijzer is een van de 25 scholen
van Xpect Primair en staat in de wijk
Reeshof. Het motto van onze school
“Sfeervol en kansrijk ”maakt duidelijk waar
we voor staan.

Ben jij die enthousiaste
onderwijsassistent met een groot hart
voor het jonge kind en ervaring in de
kleutergroepen?
Iemand die het spelend leren en
betekenisvol onderwijs omarmt en het
fijn vindt om de leerkrachten van onze
groepen 1-2 hierbij te ondersteunen?
Iemand die creatief denkt en de
leeromgeving rijk en uitdagend in kan
richten?
En vind je het een uitdaging om kleuters
die de Nederlandse taal nog niet zo goed
beheersen mee te nemen in hun
ontwikkeling?

▪ Een tijdelijk dienstverband tot het
einde van het schooljaar.
▪ Betrokken collega’s in de bouw 1-2-3
die het kindgericht werken en spelend
leren als uitgangspunt nemen voor het
onderwijs.
▪ Een fijn team dat volop in
ontwikkeling is.

Stuur dan een motivatiebrief
met CV vóór 27 november 2020
naar:
harriet.vansprang@xpectprimair.nl

Xpect Primair bestaat uit vijfentwintig nauw
samenwerkende authentieke, autonome,
sociaal-katholieke scholen voor primair
onderwijs. Om kinderen optimaal te laten
ontwikkelen is niet alleen een prettige,
veilige en duurzame leeromgeving nodig,
maar ook een goede samenwerking tussen
school, ouders en andere partijen. Xpect
Primair wil midden in de Tilburgse
samenleving staan en zoekt daarom de
samenwerking actief op.

We voelen ons samen verantwoordelijk en
zijn ons bewust van het verschil dat wij
kunnen maken voor elk kind en voor
elkaar.

Dan zoeken we jou!

Meer informatie
over deze vacature?
Harriët van Sprang
Directeur BS De Wegwijzer
013 5720359 / 06 23511413
Meer informatie over de school?
www.rkbsdewegwijzer.nl

‘De kracht van verbinding’
is daarbij ons leidende principe.
Authentiek, open, solidair en vertrouwen
zijn onze kernwaarden
www.xpectprimair.nl

