Wegens vertrek van een collega zijn wij, teamleden ICB WereldWijzer locatie Okkenbroek, op
zoek naar

een collega onderwijsassistent

(wtf 0,4)

ICB WereldWijzer locatie Okkenbroek is een plattelandsschool gelegen in het dorp Okkenbroek.
De school is een nevenlocatie van ICB WereldWijzer Deventer en telt ±57 leerlingen, verdeeld
over twee stamgroepen. WereldWijzer is een interconfessionele basisschool. Vanuit deze
identiteit willen we de kinderen een positieve levenshouding meegeven met aandacht voor de
diversiteit in de samenleving.
Op WereldWijzer werken we aan vernieuwing van ons
onderwijs. Dat doen wij op basis van het concept SlimFit.
Met SlimFit wordt beoogd dat elke stamgroep dagelijks
geleid wordt door een leerkracht, ondersteund door een
onderwijsassistent. Door te werken volgens leerlijnen willen
we de leerlingen volgen in hun ontwikkeling. Het gebouw is
onlangs geheel vernieuwd en voorzien van een inrichting,
passend bij de SlimFit visie en - organisatie.
Wij bieden:
• 57 leuke, leergierige leerlingen.
• Een klein, enthousiast en collegiaal team.
• Een team dat van en met elkaar leert volgens de principes van LeerKRACHT.
• Een SlimFit-school in ontwikkeling.
• Moderne methodes waarbij gebruik gemaakt wordt van tablets.
• Ruimte voor persoonlijke groei en professionele begeleiding.
• Actieve en betrokken ouders.
Wij zoeken een collega die:
• Open staat voor vernieuwend onderwijs.
• In staat is het werkproces samen met de leerkracht vorm te geven.
• Bewust kiest voor Interconfessioneel onderwijs.
• Zelfstandig onderwijs(ondersteunende) taken kan oppakken en uitvoeren.
• De principes van de Kanjertraining kan toepassen (of bereid is hierin te scholen).
• Innovatief en flexibel is.
• Communicatief vaardig is.
• Een open houding heeft.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.wereldwijzerokkenbroek.nl
ICB WereldWijzer Okkenbroek, Oerdijk 149, 7435 PJ Okkenbroek. Tel: 0570-551550
Bij vragen of interesse in deze vacature kunt u contact opnemen met Ann Spakman-Tutert
(locatieleider, tel 0570-551550) .
Reacties (motivatie en C.V) dienen uiterlijk 19 mei 2018 via e-mail binnen te zijn:
directieokkenbroek@stichtingquovadis.nl . De gesprekken vinden plaats op 24 mei 2018 vanaf
15.00 uur.

