Relatie
Competentie
Autonomie
Jezelf zijn
Groei

Een leven lang leren!
Dat is precies wat we erg belangrijk vinden op de Driehoek. We bieden kinderen een veilige
omgeving zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een goede relatie middels de
Driehoek ouder, kind en school is daarbij van groot belang.
We leren kinderen met plezier de basisvaardigheden.
De huidige samenleving vraagt echter meer. We leiden
kinderen op voor beroepen die nog niet bestaan. Door
een breed aanbod bieden wij kinderen de kennis en
vaardigheden die daarvoor nodig zijn. We praten met
kinderen zodat ze zich gehoord en gezien voelen én
zelfkennis ontwikkelen. We leren kinderen wat belangrijk
is om zelf tot leren te komen, bijvoorbeeld doorzetten of
om hulp vragen. Dat doen we samen met ouders. Zo kan ieder kind zich optimaal
ontwikkelen, passend bij zijn/haar mogelijkheden en talenten.
We leren kinderen in staat te zijn tot een leven lang leren!

Wij zoeken een onderwijsassistent(e) of leerkrachtondersteuner die:
-

Nieuwsgierig is en een open, op groei gerichte mindset heeft.

-

Kinderen een veilige en rijke omgeving kan bieden.

-

Op zoek gaat naar de belevingswereld van het kind.

-

De autonomie van kinderen stimuleert.

-

In staat is om zelfstandig met groepjes kinderen te werken.

-

Beschikt over goede communicatieve eigenschappen.

-

Bereid en in staat is te reflecteren op eigen onderwijs- en gedrag.

-

In een onderwijsteam met verschillende leerkrachten kan en wil samenwerken.

-

Beschikt over de wettelijke bevoegdheid als onderwijsassistent(e) of
leerkrachtondersteuner.

Wat bieden wij jou:
Een baan als onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner voor een werktijdfactor van 0,5
FTE. Je zult werkzaam zijn in beide groepen ½. Je werkt intensief samen met de leerkrachten
en zult kinderen uit beide groepen begeleiden. Denk aan het bieden van begeleiding bij
een werkles, een kleine kring verzorgen en bijvoorbeeld leerkrachten helpen bij het inrichten
van een themahoek of-tafel.
Er is een voorkeur voor iemand die alle ochtenden kan werken.
Het betreft een tijdelijke aanstelling van 10 januari 2021 tot 22 juli 2022.
Bij goed functioneren kan binnen het bestuur gekeken worden of er na juli 2022
mogelijkheden zijn op een andere PlatOO school.
Interesse?
Scan de QR code voor een filmpje van onze school of neem een
kijkje op onze website www.3hoek.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Judith
Verhoeven, schoolleider OBS De Driehoek (06- 50215102).
Je motivatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 12
november 2021 via info@3hoek.nl

