
 

 

Vacature onderwijsassistent 
 

Hoi, leuk dat je interesse hebt in deze baan! We zijn PER 1 MAART 2020 op zoek naar een 

onderwijsassistent voor 23 uur, verdeeld over 5 dagen. Je werktijden zijn: maandag (9.30-14.15); 

dinsdag t/m donderdag hele schooldagen (8.30 tot 14.15) en  vrijdagmorgen (9.00-12.00). Het gaat 

om een tijdelijke benoeming: 5 dagen tot aan de zomervakantie en daarna nog ongeveer 2 dagen tot 

aan de kerstvakantie. De eerste weken word je ingewerkt door een collega- onderwijsassistent.  

Het werk is veelzijdig, we werken met meerdere onderwijsassistenten en de taakverdeling wordt in 

overleg met elkaar gemaakt. We werken op verschillende manieren: 

- Je woont de instructie bij, je begeleidt de groep als geheel en de leerkracht begeleidt enkele 

kinderen; 

- Je begeleidt zelf een groepje kinderen in of buiten de klas; soms ook een enkel kind; 

- Je geeft 2x per week een les zaakvakken aan een groep 5 van 12 kinderen 

- Je kan worden ingezet om assistentie te verlenen aan kinderen met een arrangement; 

- Omdat er nogal wat wijzigt kan het zowel voorkomen dat je in de onderbouw actief bent, als 

in de midden- of bovenbouw. 

- We werken met een helder taakbeleid, waarbij er voor jou ruimte en tijd is voor je 

voorbereiding en je professionalisering. 

- Het heeft onze voorkeur als deze (bijna full-time) vacature door één persoon opgevuld kan 

worden, maar reageer ook gerust als je enthousiast bent en iets minder uren kunt invullen. 

 

Profiel  
We verwachten van jou dat je: 

 goed kunt communiceren met collega’s en kinderen en soms ouders; 

integer, invoelend en duidelijk. 

 een pro-actieve opstelling hebt; 

accuraat, het werk zelf opzoeken 

 initiatief neemt;  

niet afwachten, maar oppakken en afstemmen 

 actief samenwerkt met leerkrachten en ib-ers; 

afstemmen, informeren, terugkoppelen zodat leerkracht weet wat je doet 

 je meer van je werk wilt weten en je wilt ontwikkelen 

reflecteren, professionaliseren, ontwikkelen 

 

Interesse? 
Neem contact op met de directeur, Aart Jan Damsteeg: 0182-617811 of 06-46358618. Een bak koffie 

en even kennismaken met de andere onderwijsassistenten behoort tot de mogelijkheden! 

 



 

 

 


