Spaarnesant is het bevoegd gezag van
26 schoollocaties waarvan 21 scholen
voor primair basisonderwijs, 3 voor
speciaal primair onderwijs en 2 voor
speciaal (voortgezet) onderwijs in de
gemeente Haarlem en omstreken. Bij
Spaarnesant werken ongeveer 850
medewerkers aan goed onderwijs voor
ongeveer 6800 leerlingen.
Spaarnesant is een open
onderwijsinstelling die staat voor
maximale ontplooiing van al haar
leerlingen. De scholen van
Spaarnesant bieden de leerlingen een
passend onderwijsaanbod en vinden
het belangrijk dat zij gelukkig zijn op
school. Leerlingen van Spaarnesant
maken goed voorbereid en met
zelfkennis en zelfvertrouwen hun
volgende stap in het onderwijs en in
de maatschappij.
De scholen van Spaarnesant hebben onder verantwoordelijkheid van de
directeur - een grote ruimte om zelf
invulling te geven aan goed onderwijs
en een eigen onderwijsprofiel in relatie
tot de omgeving. Binnen Spaarnesant
werken de scholen samen op het
gebied van innovatie, kwaliteit,
personeel en bedrijfsvoering. Het
bestuur heeft daarin een faciliterende
rol en ziet toe op de
onderwijskwaliteit, stimuleert
onderwijsverbetering en borgt de
continuïteit van Spaarnesant. De
centrale organisatie van Spaarnesant
is erop gericht de scholen te
“ontzorgen” en te ondersteunen.

Wat zoeken wij?
Per 1 augustus een Fulltime klassenassistent (FTE 1.000)
voor verzorgende taken. (parttime is bespreekbaar)
Wat bieden wij?
Een veelzijdig team van enthousiaste medewerkers waarin jij
je kan ontwikkelen.
Een gevarieerde doelgroep waar jij je ondersteuning en
pedagogisch talent voor kan inzetten.
Wat verwachten wij?
Je hebt affiniteit met de doelgroep. Je kan leerlingen in hun
kracht zetten, waarbij je uitgaat van de mogelijkheden in
plaats van onmogelijkheden. Je werkt zelfstandig binnen een
team, daarmee rekening houdend met de ingezette lijn
binnen de groep. Je functioneert op MBO 3-4 niveau en hebt
bij voorkeur een aanverwante opleiding.
Wat krijg je ervoor?
Een werkplek met een prettige werksfeer, enthousiaste en
veelzijdige collega’s. Er is ruimte voor je eigen ontwikkeling
en ideeën.
De functie valt onder de CAO Primair Onderwijs. Het bruto
maandsalaris bedraagt maximaal € 2298,00 op basis van
eindtrede 11 schaal 4. De aanstelling vindt plaats voor de
duur van 1 jaar. Bij geschiktheid zal het dienstverband
worden omgezet in onbepaalde tijd.
Enthousiast?
Voor nadere inlichtingen met betrekking tot de functie kunt u
bellen met Petra Rampersad, 023-5283722. Reacties
ontvangen wij graag per e-mail,
petra.rampersad@deparelhaarlem.nl, uiterlijk 11 juni 2019.
De gesprekken vinden plaats op maandag 17 en dinsdag 18
juni 2019.
Informatie over de school
Voor meer informatie over de school, zie website
www.deparelhaarlem.nl

