Mede om punt 4 nog meer handen te geven zoeken we met onmiddelijke ingang voor de Vrijeschool Rotterdam-West een
enthousiaste en bij voorkeur ervaren

ONDERWIJSASSISTENT M/V (ongeveer 0,6 fte)
Aanstelling: functieschaal 4. Het betreft een tijdelijk dienstverband (parttime), tot aan de zomervakantie 2018.

De Vrijeschool Rotterdam-West is een nieuwe vrijeschool
De school is in augustus 2015 gestart met drie kleuterklassen en een eerste
klas. Vanaf augustus 2017 zijn er zes kleuterklassen en drie
onderbouwklassen.
De school is gevestigd aan de Velsenluststraat 7-9 in Rotterdam-West.
De Vrijeschool Rotterdam-West legt binnen de kaders van het bestaande
vrijeschoolonderwijs extra nadruk op vier thema’s:
1.
Het is een eigentijdse vrijeschool in een multiculturele stadswijk. In de
jaarfeesten en de vertelstof willen we de verbinding zoeken met
andere culturen.
2.
De school besteedt veel aandacht aan natuuronderwijs.
3.
De eerste en tweede klas zijn ‘bewegende klassen’.
4. Op onze school wordt elk kind gezien en aanbod afgestemd.

De taken van de onderwijsassistent gaan zijn o.a.
•Ondersteunen in de klas, zowel onderbouw als kleuters
•Administratieve ondersteuning van leraren
•Beheer van onderwijsmaterialen
De gehele functieomschrijving staat in ons functiebouwwerk en wordt bij uitnodiging meegestuurd.
Wij vragen
•Bij voorkeur iemand met een afgeronde OA opleiding (SPW 4) of een vergelijkbare opleiding
•Ervaring of aantoonbare affiniteit met het vrijeschoolonderwijs
•Flexibel kunnen functioneren in een team en in kunnen springen op actuele situaties en vragen
•Om kunnen gaan met gedragsvraagstukken van kinderen
•Een collega die zich wil verbinden aan een groeiende school
•Een collega die beschikt over de volgende eigenschappen: gestructureerd, enthousiast, kunstzinnig, georganiseerd, flexibel en stressbestendig
•Bereidheid tot pleinwacht en i.i.g. op maandag en woensdag beschikbaar
Wij bieden
•Een hardwerkend en betrokken team
•De mogelijkheid tot inbreng van eigen inzichten
•Werken binnen de stichting samenwerkende vrijescholen
•Enthousiaste en verantwoordelijke ouders
•Professionele ontwikkelingsruimte
•Antroposofisch mensbeeld als basis
Voor de zomervakantie wordt de toegevoegde waarde geëvalueerd en getoetst.

De Vrijeschool Rotterdam-West is een van de acht
scholen van de Samenwerkende Vrijescholen ZuidHolland.

Procedure:
De sollicitatieprocedure wordt zowel intern als extern gestart, interne kandidaten hebben voorrang bij gelijke geschiktheid. Een
sollicitatiecommissie adviseert het bestuur. De eerste ronde sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 22 januari. Bij gebleken
geschiktheid kan een proefdag deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Meer informatie over de school kunt u vinden op www.vrijeschoolrotterdamwest.nl.
Meer informatie over de Samenwerkende Vrijescholen kunt u vinden op www.svzh.nl.
Sollicitatie:
U kunt uw motivatie en CV zo spoedig mogelijk sturen naar w.diepstraten@vsrotterdamwest.nl o.v.v.
Sollicitatie Vrijeschool Rotterdam-West t.a.v. WilmaHelena Diepstraten, schoolleider a.i.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met WilmaHelena Diepstraten, vervangend schoolleider, tel.nr: 010-3132490 of via
w.diepstraten@vsrotterdamwest.nl.

