
 
De stichting    
IRIS, stichting voor christelijk 
onderwijs biedt goed onderwijs 
aan, op basis van de christelijke 
identiteit. We zijn daarbij 
betrokken op de leerling en op 
elkaar. Ons hart, onze passie, ligt 
helemaal bij het onderwijs. Vanuit 
die passie geven we met plezier  
elke dag les. IRIS verzorgt op 14 
scholen in de gemeente Kampen 
christelijk onderwijs aan ongeveer 
2500 kinderen, waarbij 270 
personeelsleden zijn betrokken.  
We steken energie in het verder 
ontwikkelen van onze eigen 
talenten, zodat de kwaliteit van 
ons onderwijs elke dag een stukje 
beter wordt. Ons ultieme doel 
daarbij is dat leerlingen onze 
scholen verlaten als wijze 
wereldburgers in wording. Meer  
informatie lees je op 
www.iriskampen.nl    

   

De Morgenster    
zoekt per 1 augustus 2021 t/m 31 juli 2022   

twee onderwijsassistenten m/v    
voor WTF 0,65    

(26 uur per week)   
Met daarop een tijdelijke uitbreiding van 0,2 (8 uur) tot 31-12-2021 

        

          
        IRIS zoekt medewerkers die    
• meelevend lid zijn van een protestants-christelijke kerk of geloofsgemeenschap 

en de christelijke identiteit uitdragen in hun schoolwerk;    

• de principes van de wijze wereldburger voorleven: vertrouwen, verantwoorden, 
onderzoeken en positief bijdragen;   

• bereid zijn zich verder te professionaliseren.    
    

Specifiek voor de Morgenster een onderwijsassistent die:    
• individuele leerlingen / groepjes kinderen kan begeleiden;    
• beschikt over goede communicatieve vaardigheden;    
• kinderen op hun eigen niveau weet uit te dagen;    

    

De school    
De Morgenster is een veelzijdige 
school waar een veilige en 
voorspelbare leeromgeving het 
startpunt is. We besteden veel 
aandacht aan groepsprocessen. De 
leerkracht is de spil in het web en 
stuurt op actief lerende leerlingen.  
De Morgenster is een  basisschool 
met zo’n 300 leerlingen en is 
omgeven door groen in een 
rustige wijk.   Ons onderwijs is 
veelzijdig, zo hebben we moderne 
ICT toepassingen maar ook 
creatieve dagen waarop er voor 
leerlingen van alles te beleven 
valt. Een school waar je je welkom 
voelt en waar je mag zijn wie je 
bent. De Morgenster is een brede 
school met voor- en naschoolse 
opvang (Iris Opvang). Daarnaast is 
er een peuterspeelzaal in de  
school.  Meer informatie lees je 
op www.demorgenster-kampen.nl   

   

een zelfstandige manier van werken heeft en kritisch kan reflecteren op het 
eigen professioneel handelen;    

• actief en enthousiast lid van ons team wil zijn;    
• feeling heeft met PBS principes;     
• gemotiveerd is zich in te zetten voor de speerpunten van de school en zich 

hiervoor blijvend wil ontwikkelen;    

• 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;    
• onderdelen van het pedagogisch-didactisch handelingsplan op een  adequate 

wijze kan uitvoeren.    
    

Wij bieden jou:    
• een uitdagende en afwisselende baan;    
• mogelijkheden voor passende begeleiding;    
• een enthousiast en professioneel team;    
• een open en betrokken sfeer;    
• warme contacten met ouders; 
• een open en betrokken sfeer;    
• mogelijkheden tot verlenging na 31 juli 2022 

  

  

Telefonische inlichtingen      Inge Hutten (directeur)    
Tel: 06-38518354 (privé) of 038-3316321 (school)     

Reacties   Reacties met CV, graag uiterlijk 25 juni 2021 mailen naar: a.vandijk@iriskampen.nl    
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