
Functieomschrijving

Onze locatie

Reageer snel op deze vacature!

Wij bieden:Jij bent:

Onderwijsassistent
0,8 fte | 32 uur | Hoogezand

De St. Gerardus Majella zoekt een onderwijsassistent (niveau 4 of 5) voor Unit 1. Dit betreft de leerjaren 1, 2 en 3. Wij 
zoeken iemand met affiniteit met het jonge kind, affiniteit met onze populatie en een visie op onderwijs. Kennis van 
onderwijs vanuit een beredeneerd aanbod op basis van leerlijnen is een pré. Je moet in staat zijn een veilig pedagogisch 
klimaat te creëren en didactische ervaring is een vereiste (door stage of werk). Je zult in overleg 4 of 5 dagen inzetbaar zijn,
naast de leerkracht en vrijwillige klassenassistenten. Hierbij is een goede samenwerking een belangrijke basis.

De St. Gerardus Majella is een wijkschool, waar iedereen mag zijn wie hij/zij is. Dat geldt voor kinderen maar ook zeker 
voor de mensen die er werken. Wij waarderen en respecteren iedereen zoals hij/zij is en als belangrijke bouwsteen van de 
school is er een professioneel en empathisch team, dat denkt in kansen en oplossingen. We hebben een uitdagende 
populatie, waarbij we ons richten op kansengelijkheid en een brede ontwikkeling van kinderen, niet alleen op cognitief 
gebied. We bieden gestructureerd onderwijs waar moet en gepersonaliseerd onderwijs waar kan.  

• Pedagogisch betrokken
• Goed in samenwerken
• Didactisch onderlegd
• Flexibel inzetbaar
• Snel beschikbaar
• OA niveau 4 of 5

• Een tijdelijke aanstelling van maximaal 32 uur
• Een aanstelling z.s.m. tot en met 31 juli 2022, met uitzicht op meer
• Een professioneel team en goede begeleiding
• Toekomstperspectief binnen Primenius
• Goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
• De mogelijkheid te werken met gemotiveerde en betrokken kinderen 

Reageren kan t/m 25 maart 2022. Voor vragen kun je contact opnemen met 
Henk-Jan Meijer, directeur van de St. Gerardus Majella. Dat kan via het
telefoonnummer: 06 13831297

Sollicitaties kunnen worden gestuurd naar: henk-jan.meijer@primenius.nl
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