
 Willem de Zwijgerschool 

   Zoekt een onderwijsassistent  
  per 1-4-2022, vanaf 21 uur per week.  
 

‘Een wereldplek om te groeien 
en werken’ 

 
Ben jij een onderwijsassistent  die een goede balans vindt tussen humor en consequent 
handelen? Dan zoeken wij jou! 
 
De functie 

Als onderwijsassistent ben je een echte multitasker. Naast het ondersteunen van de leerkracht in de 
klas en het werken met groepjes leerlingen, help je ook bij de pleindiensten. Er zijn administratieve taken 
(denk aan nakijken van leerlingwerk)  en je helpt bij het voorbereiden van de lessen.  

Je profiel 

• Je bezit bij voorkeur een diploma Onderwijsassistent (niveau 4) of  je bent nu met de PABO bezig. 
• Je denkt in oplossingen en mogelijkheden. 
• Je kunt je goed inleven in verschillende leeftijden en niveaus van kinderen. 

• Je bruist van de energie en had eigenlijk gisteren al willen beginnen. 
• Heb je ervaring? Top! Dan kun je direct starten met jouw ontwikkeling. 
• Ben je een beginnende onderwijsassistent? Geen probleem, wij kunnen je de tools geven om een 

goede onderwijsassistent te worden. 
 
Hier kan je op rekenen 

• Een salaris conform de CAO-PO, inschaling vindt plaats afhankelijk van opleiding en ervaring in 

schaal 4, 5 of 6.  

• Echt veel ontwikkelingsmogelijkheden! Waar liggen jouw interesses? Hoogbegaafdheid, kunst 

en cultuur, bewegend leren, techniek & wetenschap of ICT? We beloven niet alleen maar 

investeren écht in je. 

Je werkomgeving 

Je komt te werken op een brede buurtschool in een 

prachtig pand op een heerlijke plek in Scheveningen 

vlakbij het strand, in het Belgisch park. Onze school 

biedt kinderen een uitdagende omgeving en een 

optimale balans tussen kwalitatief goed onderwijs en de 

sociale, fysieke en culturele vorming van ieder kind. Een 

kleine sfeerimpressie vind je via: 

https://www.wdzscheveningen.nl/werken-bij/vacatures/ 

 

 

 

 

https://ambtenarensalaris.nl/wp-content/uploads/2018/07/Salarisschalen-PO_2018-2019.pdf
https://www.wdzscheveningen.nl/werken-bij/vacatures/


• Je kunt al bij ons werken vanaf 3 dagen per week, maar een grotere werktijdfactor is ook 

bespreekbaar. 

• Een leuk team. Ja, dat zeggen alle scholen…. Maar we kunnen oprecht zeggen dat iedereen 

enorm trots is op zijn/haar werkplek en mocht je het leuk vinden, we spreken elkaar regelmatig 

ook buiten werktijd. 

Ben je overtuigd? 

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij onze school je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. 

Je kunt jouw CV sturen naar directie@wdzscheveningen.nl. Het is goed om te weten dat wij graag een 

referent bellen om je beter te leren kennen. De beoogde sluitingsdatum van de vacature is 15 februari 

2022. De gesprekken staan gepland in week 9. 

Of wil je meer informatie? 

Heb je nog vragen of wil je eens vrijblijvend een dag meelopen op onze mooie school? Geen probleem, 
neem gerust contact op met Olga van den Born (directeur) via (070) 355 7484.  

 

mailto:directie@wdzscheveningen.nl

