
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

        Enthousiaste onderwijsassistent gezocht! 

 

Voor ons Jenaplan-IKC Donatushof zoeken wij per direct een  

onderwijsassistent voor de onder- en middenbouw 

In Integraal Kindcentrum Donatushof verwelkomen we iedere dag ruim 370 kinderen en hun ouders op 

het kinderdagverblijf, de peutergroep, de basisschool en de buitenschoolse opvang. De basisschool telt 

14 twee- en driejarige stamgroepen, verdeeld over 2 locaties. 

We geven het Integraal Kindcentrum vorm vanuit de Jenaplan-kijk op de ontwikkeling van kinderen. In 

deze kijk is ieder kind uniek in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl. Kinderen zijn verschillend en ze 

mogen dus verschillend zijn. Ons doel is dat de kinderen van de verschillen en van elkaar leren, en dat 

ze deze verschillen leren respecteren. 

(Lees verder op de volgende pagina.) 



 
 

Wat vragen we van jou? 

● Je ondersteunt leerkrachten tijdens instructie en verwerking in de groepen. 
● Je begeleidt individuele kinderen en groepjes die extra begeleiding nodig hebben, op een 

verantwoorde pedagogische wijze. 
● Je verricht ondersteunende werkzaamheden binnen en buiten de groep. 
● Je informeert en overlegt met ouders/verzorgers en collega’s over de ontwikkeling van de 

kinderen in samenspraak met de verantwoordelijke leerkracht. 
● Je creëert een veilige, vertrouwde omgeving waarin kinderen gestimuleerd worden zich te 

ontwikkelen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

Wat bieden wij jou? 

● Je krijgt een tijdelijk dienstverband tot het eind van schooljaar 2019-2020 voor 16 tot 24 uren 
per week, salariëring conform CAO Primair Onderwijs. 

● Je werkt in een enthousiaste en professionele omgeving, die volop in beweging is en waar 
ruimte is voor eigen inbreng en ontwikkeling. 

Heb je ten minste de opleiding Onderwijsassistent niveau 4 afgerond en heb je affiniteit met het 

Jenaplanonderwijs, dan nodigen wij je van harte uit om te reageren. 

Voor meer informatie en eventuele vragen kun je contact opnemen met directeur Margriet de 

Leeuw, 06-51721184. Je sollicitatie kun je sturen naar m.deleeuw@delinge.nl. 
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