
  

De Paus Joannes, de wijkschool voor  
zichtbaar lerende Kanjers!  

   

De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers! Onze school kenmerkt zich door de 
kleinschaligheid en de fijne rustige sfeer. Het team schenkt veel persoonlijke aandacht aan onze leerlingen 
en zij zorgen ervoor dat een ieder echt wordt gezien. Er is sprake van veiligheid, vertrouwen en respect 
onder team, leerlingen en ouders. De Kanjertraining helpt ons bij het werken in een veilig en vertrouwd 
klimaat. De school is volop in ontwikkeling, we zijn een lerende school met zichtbaar lerende teamleden en 
leerlingen. De focus ligt op onderwijs en vanuit gezamenlijkheid wil de Paus Joannes zich blijven 
ontwikkelen. Het team communiceert open met elkaar en naar ouders en leerlingen toe.  

 Per 1 augustus 2020 zijn wij op zoek naar JOU!  

 DE ONDERWIJSASSISTENT   
VOOR 0.4 WTF (tijdelijk)  

 Want JIJ hebt ons, leerlingen, team en ouders van de Paus Joannes het volgende te bieden:  
• Je bent vier dagdelen beschikbaar is, het gaat hierbij om de ochtenden.  

• Je kunt een veilig en vertrouwde omgeving creëren. Ben je al bekend met de Kanjertraining?  

• Je ondersteunt de leerkracht bij de onderwijsinhoudelijke taken: je begeleidt een individuele 

leerling of een groepje, bijvoorbeeld bij het technisch lezen. Je kunt ook toezien op het zelfstandig 

werken van een groep kinderen.  

• Je hebt enige ervaring met het werken met kinderen die Nederlands als tweede taal hebben of 

kinderen met een taalachterstand (TOS).  

• Je bezit goede computervaardigheden om een bijdrage te kunnen leveren aan het uitvoeren van 

administratieve werkzaamheden of voor het klassenmanagement.  

• Je durft zichtbaar te leren en kan kijken naar jouw rol in dat leerproces.  

  
Wij bieden jou:  

• Een jaarcontract  

• Een groep jonge Kanjers die graag met en van jou willen leren  

• Betrokken teamleden die met passie met jou willen samenwerken in een ontspannen sfeer  

• Betrokken ouders die jou het vertrouwen geven om met hun kind te werken   

• Een school die onderwijskundig volop in ontwikkeling is en waar jouw mening er toe doet  

• Een prachtig schoolgebouw en schoolplein die fungeren als spil in de wijk  

  
Voor meer informatie over onze school: www.pausjoannes.com   
 Procedure en tijdpad:  

• Je stuurt een schriftelijke reactie samen met jouw CV voor 1 juli a.s. per mail naar Aafke Slotman 
directie@pausjoannes.com en in cc naar adviseur P&O Jolein Pross j.pross@keender.nl.  

• De gesprekken worden gevoerd vóór 13 juli.  

• Voor meer informatie over de vacature kunt je telefonisch contact opnemen met Aafke Slotman 

053-5721808. 

http://www.pausjoannes.com/
http://www.pausjoannes.com/


 


