Wij zoeken voor het schooljaar 2022-2023 voor Kindcentrum de Linde een enthousiaste

leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent
(wtf 0,375)

Wie zijn wij?
Kindcentrum de Linde is een kindcentrum in ontwikkeling. In samenwerking met Korein biedt de
Linde onderwijs (291 leerlingen) en opvang (peuterwerk, voor- en naschoolse opvang) aan kinderen
van 0 – 13 jaar. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers (28 personen) werken intensief en als
één team samen en worden aangestuurd door een gezamenlijke directeur. Dit moet leiden tot een
doorgaande leer- en ontwikkelingslijn binnen ons kindcentrum, die de kinderen duidelijkheid en
structuur geeft.
Kindcentrum de Linde is een plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen door zichzelf en anderen te
ontmoeten. Ons motto is dan ook ‘ontwikkelen in verbondenheid’. De kernwaarden die daarbij horen
zijn eigenheid, eigenaarschap, vertrouwen en creativiteit.
Wij hebben veel aandacht voor ontwikkelingsgerichte activiteiten, die we koppelen aan vakken maar
ook aan ons handelen. Naast belangrijke basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen, richten wij ons
op zogeheten softskills als samenwerken, kritisch en creatief denken, communiceren, welbevinden
en betrokkenheid. Daarmee zorgen we ervoor dat kinderen zo goed mogelijk voorbereid zijn op het
leven en werken in de 21ste eeuw en dat ze zich ontwikkelen tot volwaardige, kritisch denkende en
sociale wereldburgers.
Kindcentrum de Linde is onderdeel van Stichting Katholiek Onderwijs de Beerzen, Oirschot en
Spoordonk. SKOBOS is een moderne, proactieve, professionele organisatie voor primair onderwijs in
de gemeente Oirschot. De vijf basisscholen van SKOBOS ontwikkelen zich momenteel naar
kindcentra. De kernwaarden van SKOBOS zijn: Open minded – Verbonden – Verantwoordelijk.

Wie zoeken we
Wij zijn op zoek naar een leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent die:
• gedreven is om elke dag het beste uit zichzelf en de kinderen te halen;
• een open en lerende houding heeft;
• vertrouwen uitstraalt;
• initiatief toont;
• zelfstandig taken kan uitvoeren, zowel binnen als buiten de groep;
• flexibel is en beschikt over inlevingsvermogen;
• een echte teamplayer is en samenwerking met collega’s belangrijk vindt;
• een passie heeft voor het basisonderwijs.

Daarnaast ben je
• in het bezit van een mbo-diploma onderwijsassistent of een associate degree pedagogisch
professional;
• per 1 augustus of uiterlijk 1 september 2022 beschikbaar.

Wat bieden wij
•
•
•
•
•
•

Een betrokken onderwijsorganisatie waar de kinderen centraal staan;
Een fijne werkomgeving: het team vindt een goede en professionele werksfeer belangrijk;
Groei en ontwikkeling: we hebben aandacht voor onze professionals en investeren in
opleidingen, coaching en training (o.a. via de SKOBOS Academie);
Een tijdelijk dienstverband tot en met 31 juli 2023. Daarna bekijken we met elkaar welke
mogelijkheden er zijn binnen onze organisatie;
Salaris is conform cao primair onderwijs;
Uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Informatie en procedure
•
•
•
•

Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Willem
Leermakers, directeur Kindcentrum de Linde, via 06 52 23 37 40. Meer informatie over het
kindcentrum kun je vinden op www.delinde-skobos.nl.
Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk vrijdag 1 juli 2022.
Je kunt jouw reactie per e-mail sturen naar willemleermakers@skobos.nl t.a.v. Willem
Leermakers.
Voor een eventueel gesprek maken we graag een afspraak in de week van 4 juli 2022.

