De Stroming, Vereniging
voor Protestants
Christelijk onderwijs in
het Land van Heusden en
Altena is voortgekomen
uit een fusie van diverse
schoolverenigingen in
het Land van Heusden en
Altena. Kernwaarden zijn
geloof, hoop en liefde.
De vereniging staat voor
kwalitatief goed
onderwijs dat aansluit bij
wat het kind nodig heeft.
Onder de vereniging
ressorteren 9 scholen:
-

CBS ‘t Kompas in
Werkendam
PCBS Het Baken in
Werkendam
CBS Waardhuizen in
Waardhuizen
CBS De Sprankel in
Dussen
CBS Het Fundament
in Genderen
PCBS De Ark in
Meeuwen
CBS Eben Haëzer in
Woudrichem
CBS De Parel in
Giessen / Rijswijk
CBS De Zaaier in
Andel

In totaal aantal heeft
De Stroming de zorg
over ruim 1500
leerlingen
De directies van de
scholen vormen
gezamenlijk met de
algemeen directeur het
managementteam
Website:
www.destroming.eu

Het bestuur van De Stroming zoekt op korte termijn een of
meerdere

Onderwijsassistenten m/v 0,8 wtf
Voor onder meer CBS Waardhuizen in Waardhuizen, PCBS De Ark in Meeuwen en CBS ’t
Kompas in Werkendam; eventueel uit te breiden met taken op andere scholen behorend
tot De Stroming

Je ondersteunt leerkrachten bij de ondersteuning van leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften.
Wij verwachten dat je:
een afgeronde SPW4 diploma hebt (of bereid bent dit te gaan halen);
beschikt over goede contactuele eigenschappen en graag samenwerkt;
een goede beheersing hebt van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
ICT vaardig bent (in ieder geval Word en bij voorkeur ook ParnasSys);
Dat je zelfstandig en gemotiveerd (onderwijs)taken kunt uitvoeren en weet
van aanpakken;
een bewuste keuze maakt voor het christelijk onderwijs.
Wat bieden wij je:
Een werkomgeving met leuke collega’s; soms in een klein team, soms in een
groot team.
Een salaris volgens de cao in schaal 4.
-

Een dienstverband voor bepaalde tijd met de mogelijkheid tot verlenging bij goed
functioneren.

Voor inlichtingen kun je bellen met de heer Arnold van Ooijen, directeur van cbs
De Ark, 06-42560379 of directie@cbsmeeuwen.nl, de heer André
Groenewegen, directeur van cbs ’t Kompas, 06-3777019 of
directie@kompaswerkendam.nl , of mevrouw Hennie Schermers, directeur van
cbs Waardhuizen, 06-26384716 of directie@basisschoolwaardhuizen.nl
Je schriftelijke reactie met CV. kun je richten aan het bestuur van
De Stroming t.a.v. de heer A.C.J. Lenting, bm@destroming.eu of Postbus 161,
4250 DD Werkendam o.v.v. sollicitatie onderwijsassistent.
Per mail versturen kan natuurlijk ook, naar bovengenoemd mailadres.
De sluitingsdatum is 8 januari 2018.

