Per 1 augustus 2021 zoeken wij drie enthousiaste en ervaren

Onderwijsassistenten (0,6-0,8 wtf)
Basisschool Armhoefse akker
Wie zijn we?

Wat zoeken we?

Wat bieden we?

Geïnteresseerd?

Xpect Primair

Basisschool Armhoefse Akker is een echte
buurtschool waar onze leerlingen zich
ontwikkelen vanuit een fijn pedagogisch
en sociaal-emotioneel klimaat. Een goed
welbevinden is de basis voor leerlingen om
zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Een bevlogen, ervaren en enthousiaste
collega onderwijsassistent die:

 Een goede werksfeer.
 Een fijn, open en coachbaar team.
 Een wijkgerichte basisschool: ‘Een
passende plek voor iedere kind uit
onze wijk’.
 Ondersteuning, begeleiding en
professionalisering naar behoefte.
 Samenwerking met een ervaren
onderwijsassistent van Armhoefse
Akker.

Stuur dan een motivatiebrief
en CV vóór 28 mei 2021 naar
gerard.massar@xpectprimair.nl

Xpect Primair bestaat uit zesentwintig 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.

Je komt te werken in een plezierige en
open omgeving. Zowel op cognitief gebied
als op sociaal-emotioneel gebied willen we
het beste uit een kind halen, waarbij we
uitgaan van de onderwijsbehoeften van
ieder kind. We zijn een team in
ontwikkeling en op zoek naar
onderwijsassistenten die hieraan zijn of
haar “steentje” willen bijdragen.

 Ervaring heeft in het werken met
kinderen op een basisschool.
 In staat is om zelfstandig met kleine
groepen kinderen te kunnen werken.
 Ondersteuning kan bieden in een klas.
 Een meerwaarde kan zijn in een
bouwgroep en ondersteuning kan
bieden aan die betreffende bouwgroep.
 Een professionele werkhouding heeft
en flexibel is.
 Communicatief sterk is en de verbinding
zoekt met het huidige team.
 Ondersteuning kan bieden bij
inhoudelijke, begeleidende en
administratieve taken.

Meer informatie
over deze vacature?
Gérard Massar
Directeur
013-543 42 37

Meer informatie over de school?
www.armhoefseakker.nl

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

