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Vacaturemelding 

 
 

Op de Plaswijckschool ontstaat per 1 november 2018 een vacature voor de functie  
 

Onderwijsassistent   M/V 

 
We hanteren de volgende taakomschrijving voor de onderwijsassistent:  

- Zij/hij ondersteunt de leraar bij het verrichten van routinematige onderwijsinhoudelijke 
taken. 

- Zij/hij begeleidt de leerlingen bij het verwerven van vaardigheden.  

- Zij/hij levert een praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement.  
- Zij/hij verricht overige werkzaamheden die verband houden met de functie.    

 
De Plaswijckschool is een open protestants-christelijke school met ambitie! We werken sinds 
augustus 2016 met een nieuw onderwijsconcept: “Gepersonaliseerd Leren”. Kenmerkend voor 

dit concept is onder meer dat we uitgaan van de verschillen tussen kinderen, dat kinderen 
(mede)eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling en dat het onderwijs hen in staat stelt om 

hun talenten te ontplooien.    
 
We zoeken een collega die:    

 
- De kinderen veiligheid en vertrouwen kan geven en belangstelling voor hen heeft,  

- Liefdevol en betrokken met kinderen kan werken, zonder meegaand te zijn, 
- De leerlingen duidelijke instructies en aanwijzingen kan geven, 
- Zich actief en betrokken toont in de samenwerking met de leerkrachten,  

- Handelt volgens de binnen de school geldende waarden en normen,  
- Goede contacten weet op te bouwen met ouders en collega’s.  

 
Het gaat om te beginnen om een tijdelijke aanstelling van 0,5 FTE in schaal 4, voor de duur 

van het cursusjaar 2018-2019. Bij gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid van een 
vaste aanstelling.  
 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de locatieleider van de school:  
Babette de Vries,  

T: 06 38240154 (privé) of 0182-534118 (school) 
E: babette.de.vries@ d4w.nl  
 

Je sollicitatiebrief ontvangen we graag vóór 20 september per email: 
Babette.de.Vries@d4w.nl.  De sollicitatiegesprekken plannen we in de laatste week van 

september.     
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