De Stichting
IRIS, stichting voor christelijk
onderwijs biedt goed onderwijs
aan, op basis van de christelijke
zoekt, PER DIRECT, tot ± einde schooljaar
identiteit. We zijn daarbij
betrokken op de leerling en op
elkaar. Ons hart, onze passie, ligt
18 uur per week wtf 0.45
helemaal bij het onderwijs. Vanuit
die passie geven we met plezier
werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag.
elke dag les.
(In overleg kan gekeken worden naar andere mogelijkheden)
IRIS verzorgt op 14 scholen in de
gemeente Kampen christelijk
Wij bieden jou:
onderwijs aan ongeveer 2500
• Een uitdagende en afwisselende baan;
kinderen, waarbij 270
• Mogelijkheden voor passende begeleiding;
personeelsleden zijn betrokken.
We steken energie in het verder
• Een enthousiast en professioneel team;
ontwikkelen van onze eigen
• Een open en betrokken sfeer;
talenten, zodat de kwaliteit van
• Warme contacten met ouders;
ons onderwijs elke dag een stukje
• Een integraal kindcentrum;
beter wordt. Ons ultieme doel
• Uitzicht op een vaste baan binnen IRIS.
daarbij is dat leerlingen onze
scholen verlaten als wijze
IRIS zoekt onderwijs assistenten die:
wereldburgers in wording.
Meer informatie lees je op
• De principes van de wijze wereldburger voorleven: vertrouwen,
www.iriskampen.nl.
verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen;

De Dr. H. Bouwmanschool

Een enthousiaste onderwijsassistent

•

Bereid zijn zich verder te professionaliseren;

•

beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

De school
• Meelevend lid zijn van een protestants-christelijke kerk of
De Bouwmanschool is een
geloofsgemeenschap en de christelijke identiteit uitdragen in hun schoolwerk.
kleurrijke school, die op de grens
van Brunnepe en de nieuwe
Speciaal voor de Bouwmanschool zoeken wij een onderwijsassistent die:
Hanzewijk staat.
• kinderen op hun eigen niveau weet uit te dagen; Individueel maar ook in
De school telt ca. 200 leerlingen.
Op de Bouwmanschool benaderen
groepen.
we de kinderen vanuit de SWPBS
• een zelfstandige manier van werken heeft en kritisch kan reflecteren op eigen,
principes. Onze kernwaarden zijn
professioneel handelen;
“samen, zorgzaam, uniek en
• flexibel is en bereid is nauw samen te werken met andere teamleden;
KansRijk”. We zijn een leesschool
• actief en enthousiast lid van ons team wil zijn;
en werken vanuit de principes van
• feeling heeft met SWPBS principes;
LIST. We hebben ons de afgelopen
jaren ontwikkeld tot een integraal
• een bijdrage kan leveren aan een veilig en prettig werkklimaat;
kindcentrum. Voor meer
• zijn / haar christelijke identiteit uitdraagt en daarbij goed kan inspelen op de
informatie kijk op:
verschillende culturen en geloofsovertuigingen binnen onze school;
www.bouwmanschool.nl

Telefonische inlichtingen
directie

Directie Bouwmanschool: Alex Verdam & Wendy Staring
Tel. 038 – 3319045 ( Ommelandsingel )
Tel. 038 - 3333833 ( Pannekoekendijk)
Email: directie@bouwmanschool.nl

Reacties

Mail je motivatie met CV uiterlijk 25 november 2021 naar:
a.vandijk@iriskampen.nl

