St. Leonardusschool voor RK basisonderwijs
(een school van stichting Floréo) zoekt één, of meerdere

Stichting Floréo beheert 6
basisscholen in Brielle,
Hellevoetsluis en Maassluis,
biedt werkgelegenheid aan
150 personeelsleden en
beschikt over een
professioneel bureau voor
bestuursondersteuning,
personeels- en
onderwijszaken.
www.stichtingfloreo.nl

SAMEN BOUWEN
AAN EEN MOOIE
TOEKOMST
Onze school is een veilige en
uitdagende omgeving met
duidelijke regels en
afspraken.
Een plaats waar kinderen zich
op een prettige manier
kunnen ontwikkelen en goed
onderwijs krijgen.

De St. Leonardusschool telt:
o 377 leerlingen
o 14 groepen
o 25 leerkrachten
o 2 interne begeleiders
o 2 conciërges
o een administratief
medewerker
o 2 bouwcoördinatoren
www.sintleonardusschool.nl

Vrijwilliger(s) TSO
voor de begeleiding van de tussen schoolse opvang
(werkdagen in overleg)

St. Leonardusschool biedt:

een passende vrijwilligersvergoeding (€ 10,- per dag)

een werkplek binnen een professionele omgeving

een gemotiveerd hardwerkend team, dat open staat voor vernieuwing

een open en professioneel schoolklimaat

mogelijkheden voor professionele ontwikkeling

goede samenwerking met scholen en organisaties in de buurt

leuke en gezellige leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar

samenwerking met enthousiaste en ervaren vrijwilligers

flexibele inzet van werkdagen
Wij vragen een vrijwilliger die:

zo mogelijk ervaring heeft

structuur kan bieden aan kinderen en duidelijke grenzen stelt

kan omgaan met verschillen tussen kinderen

kinderen een leuke en ontspannen pauze kan bieden

enthousiast is en kan relativeren

zich actief wil inzetten voor de school

bij de start van de werkzaamheden een VOG kan overleggen
(verklaring omtrent gedrag)

U kunt voor afspraken en informatie terecht bij:
St. Leonardusschool, de heer F. Kloeg (directeur), tel. 0181-415922,
f.kloeg@sintleonardusschool.nl
of
Kinderopvang Humanitas, mevouw Y. van Veen (coördinator TSO), tel.
06-2922780, tsostleonardus@kinderopvanghumanitas.nl

Belangstellenden worden uitgenodigd om contact op te nemen met:
St. Leonardusschool, de heer F. Kloeg (directeur), tel. 0181-415922,
f.kloeg@sintleonardusschool.nl
Kinderopvang Humanitas is
een professionele organisatie
voor opvang en BSO voor
kinderen in de leeftijd van 0
t/m 12 jaar. Persoonlijke
aandacht voor ieder kind is
belangrijk. Kinderen mogen
samen spelen, samen
beleven en samen beslissen.
www.kinderopvanghumanitas.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

