
Een betrokken, enthousiast en warm team;
Een prettige leer- en werkomgeving, zowel voor kinderen
als voor medewerkers;
Ruimte voor professionele ontwikkeling middels o.a. de
CPOW-academie;
Een jaarcontract dat bij goed functioneren verlengd wordt
(vanuit NPO gelden);
Arbeidsvoorwaarden en salaris conform CAO Primair
Onderwijs. 

Basisschool Trifolium in Purmerend - De Gors zoekt per 
1-8-2021 een enthousiaste en fijne leraarondersteuner of
onderwijsassistent! 

Trifolium is een sfeervolle, warme school met ongeveer 200
kinderen. Door de kleinschaligheid kennen alle kinderen en
leerkrachten elkaar. Dit schept een klimaat waarin kinderen
zich veilig en erkend voelen. 

Doe jij de (deeltijd) Pabo opleiding? Dan is dit misschien
wel wat voor jou! 
In het kader van het NPO hebben wij een schoolprogramma
opgesteld waarmee wij de komende twee jaar aan de slag
gaan, zodat wij leerlingen kunnen ondersteunen die het
moeilijk hebben door de schoolsluitingen wegens corona. Maar
vooral ook om structureel ons onderwijs nog beter te maken.
Om onze plannen te realiseren zoeken wij een
onderwijsprofessional met energie en goede ideeën voor de
midden- en bovenbouw leerlingen! 

Wij bieden:

Zich herkent en vindt in onze kernwaarden: Gelukkige,
Respectvolle, Ondernemende, Empathische, Intrinsiek
gemotiveerde kinderen, ouders en leerkrachten;
Proactief is, oplossingsgericht denkt en houdt van sparren;
Kijkt vanuit kansen en mogelijkheden; 
Houdt van aanpakken;
De groep durft over te nemen (of een deel daarvan);
Reflecteert op eigen handelen;
Kijkt wat de kinderen nodig hebben en daar ook naar
handelt.

Wij zoeken een collega die:

Trifolium is een trots lid van de Stichting Confessioneel Primair
Onderwijs Waterland (CPOW). Deze stichting is verantwoordelijk
voor 16 basisscholen in Purmerend, Edam, Ilpendam,
Landsmeer, Marken en Monnickendam. Geloof in onderwijs, je
doet ertoe, vertrouwen en verbondenheid zijn de kernwaarden
van CPOW. 

Wil jij onze nieuwe collega worden? Solliciteer dan nu!
Voor meer informatie over de school verwijzen we je naar onze
website www.bs-trifolium.nl. Je kunt ook contact opnemen met
de directeur Femke Tump via 06-17049480 of stuur direct jouw
CV en motivatiebrief naar info@bs-trifolium.nl. Solliciteren kan
tot en met 20 juni 2021. 
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