Tijdelijke vacature
Wij zijn op zoek naar een vakkundige en enthousiaste

Onderwijsassistent
Twee of drie ochtenden per week
Per maart/april 2019
De Eben-Haëzerschool in Den Haag is onderdeel van Mantum Onderwijs,
een professionele organisatie die eigentijds en tegelijkertijd herkenbaar
onderwijs van hoge kwaliteit wil bieden. De grondslag van het onderwijs
is het Woord van God, opgevat naar de Drie Formulieren van Enigheid.
Onze kernopdracht is: ‘Goed voorbereid de toekomst in!
Samen werken - samen leren - samen groeien.’
Informatie
De Eben-Haëzerschool is de enige reformatorische basisschool in Den
Haag/Scheveningen. We zijn een streekschool en leerlingen komen uit diverse
reformatorische en christelijke kerken. Ouders respecteren of onderschrijven
onze grondslag. Ze kiezen bewust voor onze school en zijn actief betrokken bij
het onderwijs, het team en de school.
Vanaf maart/april 2019 ontstaat er een vacature voor onderwijsassistent. De
omvang van de functie is 9 uur te verdelen over 3 ochtenden. Twee ochtenden
van 3 uur zijn ook bespreekbaar. De vacature start in maart of april en duurt tot
de zomervakantie.
Op de Eben-Haëzerschool werkt momenteel een enthousiast en jong team
samen met zo’n 130 leerlingen aan onze kernopdracht. We gebruiken daarvoor
moderne leermiddelen. Binnen de school huisvest zich een kinderopvang en
naschoolse opvang. Het lesrooster is gebaseerd op het Hoorns model, wat
inhoudt dat er woensdag- en vrijdagmiddag geen les gegeven wordt.
Startende onderwijsassistenten krijgen begeleiding bij hun inwerkperiode op
onze school. Meer informatie over onze school is te vinden op de website:
www.ehsdh-mantum.nl.
Werkzaamheden
De werkzaamheden die je bij ons op school met name gaat doen zijn:
 het ondersteunen van de leerkracht bij het verrichten van
onderwijsinhoudelijke taken;
 het begeleiden van (groepjes) leerlingen (met en zonder
zorgarrangementen);
 assisteren bij het samenwerken van leerlingen.

Onderwijsassistentenprofiel
We vinden het belangrijk dat onze toekomstige collega past in de schoolcultuur
en bij het huidige team. Het profiel omvat daarom de volgende kenmerken:
 Je wilt het reformatorisch onderwijs uit overtuiging dienen.
 Je beschikt over positieve pedagogische, didactische en organisatorische
eigenschappen. Hiermee weet je een prettig leer- en leefklimaat te
creëren, waarin de leerling of een groepje leerlingen zich veilig en
gewaardeerd voelen.
 Je zet reflectie en feedback in tot ontwikkeling van jezelf en je collega’s.
 Je organiseert je werk en hebt een onderzoekende houding.
 Je hebt een afgeronde opleiding tot onderwijsassistent (niveau 4)
Bereikbaarheid van de school
De Eben-Haëzerschool is per auto goed te bereiken. Via de A12, A13 en A4 komt
het merendeel van onze leerkrachten vanuit verschillende steden rondom Den
Haag naar onze school. Ook het Openbaar vervoer zorgt ervoor dat onze school
goed bereikbaar is, want een bus- en een tramhalte liggen één straat van onze
school verwijderd.
Solliciteren?
Heb je interesse en pas je binnen het beschreven profiel, dan nodigen we je
graag uit tot het schrijven van een sollicitatiebrief met CV, waarin je jouw
affiniteit met deze functie aangeeft.
Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met de directeur van de EbenHaëzerschool te Den Haag, dhr. S.C.J. (Stephan) van der Kolk
(tel. 06-22246699 of 070-3225228).
De sollicitatiebrieven voor de vacature moeten uiterlijk D.V. zaterdag 23
maart 2019 per e-mail worden verstuurd naar mevr. M. (Marianne) Visser
(m.visser@mantum.nl).
Sollicitatiegesprek
Door ons geselecteerde kandidaten worden in de week van 25 maart 2019
benaderd om een sollicitatiegesprek af te spreken. Dit gesprek vindt plaats in het
bijzijn van het bestuur, de directie en de identiteitsraad.
Eventuele proeflessen en nagesprekken worden in de weken erna gehouden.

