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 VACATURE 

Onderwijsassistent in unit 1-2-3 

Bernemienskip De Greide is een bijzondere school! De hele school werkt 
namelijk in ateliers aan hetzelfde thema. Hierdoor leren de kinderen hoe alles 

met elkaar samenhangt, kunnen ze nieuwe kennis beter onthouden en vindt er 
meer verdieping en verbreding van hun kennis plaats. Spreekt onderstaande 

vacature jou aan? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatiebrief! 

Dit zijn wij 
Op Bernemienskip De Greide werken we met de Noordwijkse Methode. De leerlingen werken ’s 

ochtends aan de basisvakken taal, lezen en rekenen. Hun eigen leerkracht houdt hun ontwikkeling 

bij. Daarnaast is er wekelijks les in persoonlijke en sociale vaardigheden. ICT en beweging zijn in 

het hele programma geïntegreerd. ’s Middags werken de kinderen in vakateliers aan de hand van 

een overkoepelend thema. De leerkrachten van de ochtend hebben in de middag hierbij allemaal 

hun eigen vakatelier, aansluitend bij hun eigen kennis en interesses. 

 

Het uitgangspunt van de atelierlessen is om de kinderen te motiveren om zoveel mogelijk te 

willen leren en hun natuurlijke nieuwsgierigheid te prikkelen. Het doel is dat ze een brede 

algemene kennis, inzicht en vaardigheden ontwikkelen. De leerkrachten ontwerpen zelf de 

atelierlessen voor hun vak en geven deze aan verschillende groepen 

 
Meer informatie over onze school kun je vinden op: www.degreide.nl 
 

Wie ben jij?   
Als jij onze nieuwe onderwijsassistent in unit 1-2-3 wordt, dan: 

- ben je iemand die wil werken in een unit en in een onderbouwteam. 

Je moet hiervoor goed kunnen samenwerken; 

- ben je enthousiast over thematisch onderwijs;  
- heb je affiniteit met kunst en cultuur;  
- heb je kennis of wil je je verdiepen in unitonderwijs.  
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Wat wij jou bieden  
Je krijgt een tijdelijk contract voor WTF 1,0 per week van 23 augustus 2021 t/m 31 juli 2022. 

 
De inschaling is volgens CAO PO schaal 5. 

 

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:  
Dineke van der Zee, directeur De Greide 
Tel: 06-16413671 
Email: d.vanderzee@stichtingoarsprong.nl 
 
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat. 
 

  
 

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


