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Vlakbij de Koppelpoort, één van de mooiste plekken 
van Amersfoort, ligt katholieke basisschool Sint Joris.  
Een centraal gelegen, kleinschalige school met iets 
meer dan 200 leerlingen waar iedereen elkaar kent. 

Vanaf 1 januari 2022 (of zo spoedig mogelijk  
daarna) hebben wij vanwege de keuze voor extra  
ondersteuning vanuit de NPO gelden een vacature  
voor 5 dagen per week, ook op te splitsen in delen 
van 2 en 3 dagen.

OMSCHRIJVING
Ben jij een enthousiaste en zelfstandige duizendpoot 
met onderwijskundige kwaliteiten? Heb je affiniteit 
met kinderen, leg je makkelijk contact? Wil je  
graag werken in een betrokken, positief en ambitieus 
team? Werk je graag samen met enthousiaste  
en ondersteunende ouders?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?
 Goede ondersteuning en begeleiding.
 Een warme ontvangst en een fijne collegiale  

 samenwerking, je bent echt onderdeel van  
 het team.

 Behulpzame en enthousiaste kinderen die je  
 een welkom gevoel geven.

 Een afwisselende taak waarin je met groepjes  
 leerlingen werkt, de leerkracht in de groep  
 ondersteunt en ook ondersteunt op 
 organisatorisch vlak.

 Professionele samenwerking met administratieve  
 collega’s van de scholen uit onze stichting. 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
 Goede beheersing van de Nederlandse taal in  

 woord en geschrift.
 Je hebt een relevante opleiding afgerond op  

 minimaal MBO3 niveau.
 Je hebt uitstekende pedagogische vaardigheden  

 en je staat stevig in je schoenen.
 Je bent een echte aanpakker en ziet zelf kansen  

 en mogelijkheden.
 Je roept leerlingen tot de orde tijdens pauzes als  

 je pleinwacht hebt. 

REAGEREN OP DEZE MOOIE KANS? 
Je sollicitatie kun je voor 15 december 2021 sturen 
naar Cecile Tulen (directeur) c.tulen@kpoa.nl  
Je kunt natuurlijk ook even telefonisch contact  
opnemen via 033 - 4721907.

De gesprekken worden in de week van 20 december 
gepland.

Op onze website www.sintjorisschool.nl is meer 
informatie te lezen.

een flexibele onderwijsassistent A voor 0,4 - 1,0 FTE 

PER 1 JANUARI 2022 ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR
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