
Stichting PCPO 
De Vier Windstreken 

zoekt per zo spoedig mogelijk voor 
De Prins Willem-Alexanderschool 

in Waarder 

een 
 Onderwijsassistent (m/v) 

 voor 0,55 wtf. 
 
De PWA school is een school met ruim 120 kinderen. 
We werken klassen doorbrekend. Wij  werken nauw samen in verschillende 

ruimtes. We zijn een enthousiast en lerend team wat onderzoeksmatig werkt 
in leerwerkgemeenschappen.  
 
Wij zoeken een collega die:  

– de christelijke identiteit uitdraagt en respect toont voor de 

veelkleurigheid van het geloof binnen de school; 
– actief belijdend lid is van een protestants christelijke gemeente; die 

de Bijbel als inspiratiebron heeft; 
– de school profileert als een plek waar kinderen, team en ouders 

graag naar toe gaan; 
– actief betrokken is bij de schoolontwikkeling; 
– een actieve bijdrage heeft in het team; 
– affiniteit heeft met het werken op een dorpsschool; 
– wil werken aan eigenaarschap bij kinderen; 

– wil werken met leerdoelen om kinderen adaptief les te kunnen 
geven. 

– beschikt over minimaal een afgeronde MBO-4 opleiding 
onderwijsassistent; 

– ervaring heeft in het begeleiden van kleine groepen leerlingen; 
– de groepsleerkracht assisteert bij de uitvoering van het 

onderwijsproces; 
– breed inzetbaar is, makkelijk kan schakelen en van afwisseling houdt; 
– samen met de groepsleerkracht toezicht houdt en leerlingen 

ondersteunt leerlingen bij het werken en spelen; 
– zorgt voor een veilige en prettige leeromgeving; 
– organisatorisch goed is en flexibel; 
– graag in teamverband werkt; 
– open staat voor feedback. 

 
Wij bieden 

- Een enthousiast team; 
- Een salaris in schaal 004; 
- Een school waar de kinderen, ouders en leerkrachten samen werken 

aan ontwikkeling in verbondenheid met elkaar.  
 

Informatie over deze vacature is te verkrijgen bij  
Joke Pater, directeur    op school : 0348 501661 
     mobiel  : 06-41786706 

 
Reacties kunnen tot 16 november 2018  worden gestuurd naar  
Pr. Willem-Alexanderschool, Pr. Maximalaan 1, 3466 LP Waarder,  
of per email aan: joke.pater@d4w.nl . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

St. PCPO De Vier Windstreken 
verzorgt protestants christelijk 
onderwijs in Gouda en omstreken. 
Op de vijftien basisscholen en één 

school voor sbo werken ongeveer 
380 medewerkers enthousiast aan 
kwalitatief hoogstaand onderwijs 
voor 3300 leerlingen. Elke school 
behoudt zijn eigen karakter 
binnen het beleid, dat vanuit 
gezamenlijke visie wordt 

ontwikkeld. 
De directeuren zijn actief 

betrokken bij de 
beleidsontwikkeling van de 
Stichting. 
 

De directeur van  
De PWA school geeft onderwijs-
inhoudelijk sturing aan het 
concept van gepersonaliseerd 
leren in een professioneel team. 
 
Bestuur en directies worden bij 

hun werkzaamheden ondersteund 
door een professioneel 
bestuursbureau. 
 
St. PCPO De Vier Windstreken is 
een ondernemende en ambitieuze 

organisatie die de komende jaren 

doorgroeit naar kwalitatief en 
eigentijds passend onderwijs voor 
de kinderen in de regio. 
“Samen leren en samen leven met 
respect voor elkaar en de 
schepping, in een sfeer van 

vertrouwen en openheid”. 
 
Websites: www.d4w.nl       
www.d4w.nl/scholen/prins-willem-
alexanderschool 
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