De Stichting
IRIS, stichting voor christelijk
CBS Het Stroomdal
onderwijs is een kleurrijke
stichting, met 14 basisscholen
zoekt per 01-05-2019
in Kampen en omgeving.
(t/m 12-07-2019)
Wij bieden goed onderwijs
aan, op basis van onze
een onderwijsassistent m/v
christelijke identiteit. We zijn
daarbij betrokken op de
(WTF 0,40: in te vullen op woensdag t/m vrijdag)
leerling en op elkaar. Ons
hart, onze passie, ligt
helemaal bij het onderwijs.
Wij bieden:
Vanuit die passie geven we
met plezier elke dag les.
• een zeer enthousiast team
We steken energie in het
verder ontwikkelen van onze
• een prachtig schoolgebouw
eigen talenten, zodat de
• een Integraal Kindcentrum
kwaliteit van ons onderwijs
• goede mogelijkheden voor begeleiding
elke dag een stukje beter
• warme contacten met ouders
wordt. Ons ultieme doel
daarbij is dat leerlingen onze
scholen verlaten als wijze
Wij vragen iemand:
wereldburgers in wording.
De school
Basisschool ‘ Het Stroomdal ’
ligt in de wijk Het Onderdijks
te Kampen.
De in 2007 gestarte school
telt rond de 470 leerlingen.
De school kenmerkt zich als
een ondernemende school
met Daltoniserende
kenmerken en heeft zich
inmiddels ontwikkeld tot een
Integraal Kindcentrum.

• die meelevend lid is van een protestants-christelijke kerk of
geloofsgemeenschap en de christelijke identiteit uitdraagt in zijn/haar
schoolwerk
• die individuele leerlingen/groepjes leerlingen kan begeleiden
• die een bijdrage kan leveren aan een veilig en prettig werkklimaat
• die flexibel is en bereid is nauw samen te werken met de intern begeleiders en
groepsleerkrachten
• die onderdelen van het pedagogisch-didactisch handelingsplan op een adequate
wijze kan uitvoeren
• die kritisch kan reflecteren op het eigen professionele handelen
• die een positieve bijdrage kan leveren aan randvoorwaarden voor
onderwijsactiviteiten en de leeromgeving
• zelfstandig, tactvol en resultaatgericht is
• die adequaat toezicht kan houden op een groep tijdens het zelfstandig werken

telefonische inlichtingen

Telefonische inlichtingen:
Directeur Han Boone
Tel. privé: 06-83969829
Tel. werk: 038-3334666

reacties

reacties met CV uiterlijk voor 14 februari 2019 sturen naar:
a.vandijk@iriskampen.nl

