Word jij onze
nieuwe collega?

PCPO Rijssen heeft ruim 1800
leerlingen en meer dan 200
personeelsleden, verdeeld over
6 basisscholen en een speciale
school voor basisonderwijs.

Wij bieden

Het bestuur van PCPO Rijssen is voor schooljaar 2021-2022 op zoek naar meerdere

Onderwijsassistenten m/v
(10 uur per week,15 uur per week of 20 uur per week)

Jouw rol

Wij vragen

Je vult de kortdurende, maar ook
langdurige vervangingen in. Ook kun je
worden ingezet op tijdelijke extra inzet/
begeleiding op een school. De planning
en coördinatie van de invalpoolers wordt
door ObT gedaan. Voor de komende jaren
hebben we veel ruimte om langdurig op
1 school te werken.

• Passie voor zowel groepsactiviteiten als
activiteiten met individuele leerlingen
• Goede pedagogische en communicatieve
vaardigheden
• ‘’Oog en hart’’ voor leerlingen
• Afgeronde opleiding voor Onderwijsassistent niveau 4 (of vergelijkbare
passende opleiding)
• Inzetbaar voor meerdere jaren in de
invalpool
• Flexibele beschikbaarheid voor PCPO
Rijssen (in elk geval de ochtenden)

?

• Mogelijkheden om weer het basisonderwijs in te stappen nadat je er een aantal
jaren uit bent geweest
• Een afwisselende functie waarin ervaring
op verschillende scholen wordt opgedaan
• Een team (en directeur) als thuisbasis
• Een tijdelijk dienstverband in schaal 5 of
schaal 6 (OOP). Bij goed functioneren en
voldoende formatie wordt het tijdelijk
dienstverband overgezet in een vast
dienstverband

Meer informatie

i

Meer informatie is te verkrijgen via
Everina Kwakernaak (HR-Adviseur),
tel. 06-53848734.
Je sollicitatiebrief waarin we vragen
om je visie op identiteit en onderwijs te
beschrijven, kan je mailen naar
info@pcporijssen.nl

Onze bron is de Bijbel als Woord
van God, als grondslag en richtsnoer
voor ons leven.
Wij willen werken vanuit een
identiteit die beleefd en gedeeld
wordt vanuit het hart, overgedragen
vanuit het hoofd en uitgedragen in
ons handelen.
Van personeelsleden verwachten
we daarom dat zij een persoonlijke
relatie hebben met God door het
volbrachte werk van Jezus
Christus en van harte meeleven in
een kerkelijke gemeente.

We gaan graag met je
in gesprek om de
mogelijkheden te bekijken!

