’t Kleurenbos in Oss zoekt

met spoed een

Onderwijsassistent m/v
Voor 1,0 fte

Wij zoeken
Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en
verenigt 17 vrijescholen voor
basisonderwijs in Midden en Zuid
Nederland. Wij verzorgen met
ongeveer 320 mensen onderwijs voor
3300 leerlingen. Centraal in het
onderwijs staan de pedagogische
inzichten die voortkomen uit de
antroposofie. Het bestuursbureau van
Pallas is gevestigd in Uden. Van
hieruit krijgen de scholen
ondersteuning op de beleidsgebieden
financiën, personeel en onderwijs.
Onze scholen vallen binnen de
gangbare kaders van het primair
onderwijs: wij krijgen de reguliere
onderwijsbekostiging en committeren
ons aan de kerndoelen primair
onderwijs. Ons onderwijs valt onder
het reguliere kwaliteitstoezicht van de
onderwijsinspectie. Al onze scholen
hebben een goede beoordeling in de
vorm van het zogenaamde
basisarrangement.

Kijk voor meer informatie over ’t
Kleurenbos op: www.kleurenbos.nl

Een enthousiaste collega!
Je ondersteunt de leerkracht bij het onderwijs aan leerlingen,
al dan niet met een specifieke leer- en/of hulpvraag. Je werkt
opbrengst- en doelgericht om optimaal te voldoen aan de
onderwijsbehoefte van de leerlingen.
Je werkt intensief samen met de leerkracht en de intern begeleider.

Wij verwachten
Dat je affiniteit hebt met de antroposofie als basis voor het
onderwijs dat wij bieden, dat je bevoegd bent als onderwijsassistent
(MBO diploma), wat betekent dat je zowel op pedagogisch,
didactisch als persoonlijk vlak goed met kinderen kunt werken,
dat je kunt samenwerken met verschillende disciplines binnen de
school, reflectief, zelfstandig, flexibel en communicatief vaardig
bent, kunt omgaan met onverwachte situaties en kunt improviseren,
de behoeftes van leerlingen waarneemt, goed kunt luisteren en
positief reageert om gewenst gedrag te stimuleren, kortom dat
je een voorbeeld kunt zijn.

Arbeidsvoorwaarden
Salaris conform CAO PO, schaal 4, inschaling afhankelijk van
opleiding en ervaring, in een tijdelijk dienstverband voor
de duur van dit schooljaar. Tegen het einde van dit schooljaar
wordt onderzocht wat de mogelijkheden binnen de scholen van
Pallas zijn voor het jaar daarna.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frouke
Willemsen, staffunctionaris P&O van Stichting Pallas,
tel. 06-43011844.
Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk op 25 oktober 2019 per
mail op f.willemsen@stichtingpallas.nl
Wij gaan met geïnteresseerden zo snel mogelijk daarna in gesprek!
Voor het maken van een afspraak daarvoor wordt contact met de
kandidaten opgenomen.

