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VACATURE 

Onderwijsassistent groep 7/8 

Het team van de Klimstien heeft als ideaal om kinderen goed onderwijs en een 
goede vorming te geven. Wij willen niet alleen op levensbeschouwelijk gebied 

bouwen aan een betere wereld, maar ook op maatschappelijk gebied. We 
beginnen daarmee in de school zelf met het concept van The Leader in Me.  

 Het team van De Klimstien is op zoek naar een onderwijsassistent voor groep 7/8. 
Voel jij je aangesproken door onderstaande vacature? Dan ontvangen we graag 

jouw sollicitatiebrief! 

. 

Dit zijn wij 
We gebruiken de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap van Stephen Covey. Wij willen kinderen 
en leerkrachten ondersteunen in het realiseren van wederzijdse afhankelijkheid met de omgeving 
zodat allen kunnen zijn of uitgroeien tot onafhankelijke en verantwoordelijke mensen. Door het 
leren toepassen van de 7 gewoonten, zijn kinderen en medewerkers meer betrokken en autonoom 
en nemen zij meer verantwoordelijkheid voor hun taak. 
 
Natuurlijk is er veel meer te vertellen over onze school! Meer informatie is te vinden op: 
www.deklimstien.nl. 
 

Wie ben jij?   
Word jij onze nieuwe onderwijsassistent? Dan ben een persoon die: 

- bewust kiest voor onze school; 

- een Teamplayer is (win-win denken, synergie); 

- iemand die niet bang is voor innovaties en die zich wil ontwikkelen; 

- van aanpakken houdt; 

- kennis heeft van het leerstofaanbod in de bovenbouw;  

- overwicht heeft op kinderen van de bovenbouw; 

- ICT vaardig is (kennis van Snappet en de iPad). 
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Heb je belangstelling?   
Als je belangstelling hebt voor deze functie, dan ontvangen wij graag uiterlijk 12 mei 2021 jouw 
motivatie met CV. Deze kun je sturen naar werkenbij@stichtingoarsprong.nl. 
 
Wil je eerst meer informatie? Dan kun je contact opnemen met:  
Baukje Bijma, directeur 
Tel: 06-25 63 46 80 
Email: b.bijma@stichtingoarsprong.nl 
 
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat. 
 

 
 

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE VACATURE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD. 


