
 
  

 
School B is een fijne openbare daltonschool waar elke leerling zichzelf mag 
zijn. Door een enthousiast, gedreven team en medeleerlingen.  School B heeft 
een modern gebouw waar de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang 
in zijn gevestigd. In de school hebben wij een eigen speelzaal voor de groepen 
1-2 , een grote gymzaal voor de groepen 3 t/m 8 en een eigen podium. De 
school telt ongeveer 300 leerlingen.  
Onze school is een Daltonschool. Dat houdt in dat wij ons onderwijs aanbieden 
vanuit de daltonprincipes; zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, 
samenwerking, reflectie, effectiviteit en borging. We willen voor leerlingen een 
constante inspiratiebron zijn en dagen leerlingen uit kennis op te doen en 
zaken zelf te ontdekken. We dragen zorg voor het verwerven van deze kennis 
en vaardigheden. En willen zo de kinderen hun eigen talenten laten ontdekken 
en ontwikkelen.  
 

 
 School B is voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een enthousiaste 

Onderwijsassistent 1,0 fte 
Wat vragen wij:  

- Iemand die initiatieven neemt en in kansen en mogelijkheden denkt; 
- Iemand die ondersteuning bij het onderwijsprogramma kan bieden; 
- Iemand die leerlingen ondersteuning en begeleiding biedt; 
- Iemand die affiniteit heeft met de doelgroep; 
- Iemand die (mede) zorgt draagt voor de klassenorganisatie; 
- Iemand die werkzaamheden in meerdere groepen kan verrichten;  
- Iemand die flexibel is en een open houding heeft; 
- Iemand met een afgeronde passende MBO-4 opleiding, bij voorkeur onderwijsassistent. 

 
Wat bieden wij: 

- een inspirerend, hardwerkend en gezellig team; 
- een prachtige school die het Daltononderwijs een warm hart toedraagt;  
- een school die talentontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan;  
- Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-Primair Onderwijs OOP 5; 
- Een tijdelijke aanstelling van 01-09-2021 t/m 31-7-2022 op basis van NPO gelden. 

 
Ben je enthousiast? 
Voor vragen bel of mail je met de (cluster)directeur:  René Jansen, telefoonnummer 0521-513446 of 
06-45080546 rene.jansen@stichtingopkop.nl. We ontvangen je motivatiebrief en cv graag uiterlijk 15-
08- 2021 via info@stichtingopkop.nl. Gesprekken vinden plaats op donderdag 19-08-2021. 
 
Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven.  
 

 
  

 

 


