
Samen werken  
aan de toekomst!  

De visie van onze school is: 
We willen een school zijn, waar ieder kind zich zo 
optimaal mogelijk kan ontwikkelen.  
We bieden ondersteuning waar het moet en laten 
kinderen zelfstandig waar het kan. 
We willen kinderen laten groeien op zowel 
sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch als 
creatief vlak. 
Dit gebeurt in een sfeer van respect, veiligheid en 
geborgenheid, samen met onze leerlingen en hun 
ouders. 

Door de extra werkdrukgelden is er vanaf volgend schooljaar op de Petrusschool ruimte voor een 
extra onderwijsassistent. Wij zijn daarom op zoek naar  
 

een enthousiaste onderwijsassistent voor 5 ochtenden, 
iedere dag van 8.00 tot 12.30 uur (wtf 0,56) 

 
die ons team wil komen versterken. Het is de bedoeling dat deze onderwijsassistent het komende 
jaar gaat werken in verschillende groepen. Het grootste deel van de taak bestaat uit het bieden van 
ondersteuning in de kleutergroepen. Ondersteuning bieden in andere groepen (ook midden- en 
bovenbouw) kan tot de taak behoren. Daarnaast wordt van de onderwijsassistent verwacht dat 
hij/zij iedere dag van 11.30 tot 12.30 uur pleinwacht loopt.  
Wij zoeken iemand, die: 

• Enthousiast en gemotiveerd is; 

• Zelfstandig diverse onderwijs- en ondersteuningstaken kan uitvoeren; 

• Bij voorkeur ervaring heeft met het werken met verschillende leeftijdsgroepen; 

• Flexibel is en gedurende iedere ochtend met meerdere (doel)groepen wil en kan werken; 

• Om kan gaan met een planning die deels vaststaat, maar ook deels per dag kan veranderen;  

• Kan en wil samenwerken met verschillende leerkrachten; 

• Eigen ideeën, ervaring en inbreng wil combineren met de ervaring en werkwijze van de school, 

om zo ons onderwijs nog verder te versterken; 

• Open, eerlijk en respectvol kan communiceren met zowel leerlingen, ouders, collega’s als 

externen. 

Wij bieden: 

• Een Kanjerschool, waar leerlingen graag naartoe gaan; 

• Een fijne school met een collegiaal en gezellig team, waarin taken samen en in overleg 

verdeeld en uitgevoerd worden; 

• Begeleiding bij het werken en het leren kennen van de schoolafspraken; 

• Betrokken ouders en een omgeving, waarin de school een duidelijke plaats heeft; 

• Een prettige, open werksfeer. 

• Het betreft een aanstelling voor een jaar. Wanneer de samenwerking goed bevalt en er ruimte 

in de formatie beschikbaar blijft, kan dit contract na een jaar verlengd worden tot een vast 

contract.  

Heb je interesse? Stuur dan voor 12 juni a.s. een motivatiebrief en CV naar d.hek@keender.nl en in 
cc naar jpross@obt.nl. De gesprekken worden gevoerd van 12 tot en met 19 juni op de 
Petrusschool. 
Wil je meer informatie? Bel dan met Dineke Hek (directeur), 0547-333420 of 06-12607345.  
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