
Tijdelijke vacature Onderwijsassistent

Gespecialiseerd KC Westerwinde

 

 

Scholengroep OPRON staat voor goed openbaar onderwijs in de gemeenten Midden-Groningen,

Stadskanaal en Veendam. Binnen onze scholen stellen wij kinderen in staat hun eigen talenten en

persoonlijkheid te ontdekken en te benutten. Elke leerling telt mee, ongeacht afkomst, cultuur of

geloofsovertuiging. Wij respecteren elkaar, zijn in contact met ouders en participeren in onze

samenleving. Wij waarderen onze medewerkers die iedere dag weer de verantwoordelijkheid

nemen het beste uit leerlingen, collega’s en zichzelf te halen.

Algemene informatie 

Als onderwijsassistent ondersteun je de

groepsleerkracht bij het dagelijkse

onderwijs. Je begeleidt individuele

leerlingen of kleine groepjes leerlingen en

werkt actief mee aan een veilig

pedagogisch klimaat.  

Een tijdelijke aanstelling 

van 1,0 wtf van 1januari

2023 tot en met 31 juli

2023

Een zelfstandige en 

veelzijdige functie bij 

een organisatie die

volop in ontwikkeling is

Een scholengroep met 

een duidelijke identiteit 

en richting

OPRON Academie, een

digitaal platform waar

medewerkers cursussen

kunnen doen

Een salaris conform 

CAO Primair Onderwijs

Wat biedt Opron jou?

Wanneer het nodig is draai je de klassen

zelfstandig. In overleg met de

groepsleerkracht kun je meehelpen met het

voorbereiden van de lessen en ondersteunen

in de administratieve taken.

 

40 uur



Tijdelijke vacature Onderwijsassistent

Gespecialiseerd KC Westerwinde

Je beschikt tenminste over een afgeronde

opleiding tot onderwijsassistent (of soortgelijke

opleiding);

Je wilt graag meedenken en meedoen;

Je bent positief kritisch;

Je hebt een proactieve houding;

je staat open voor ontwikkelingen en

veranderingen;

Contact

Voor vragen over deze vacature kun je

contact opnemen met:

Jantina Kuitert, teamleider

06-27886521

HRteam@opron.nl

0598 41 61 32

www.opron.nl

Jouw profiel

Het is je passie om kinderen

helpen hun talenten en

kwaliteiten te benutten

Je bent positief en dienstverlenend

ingesteld

Je hebt affiniteit met de

het jonge kind

Samenwerken is een must, dus je vindt dit

belangrijk; 

Je staat stevig in je schoenen;

Je bent in staat zelfstandig groepen te

draaien;

Je denkt in mogelijkheden en bent een

goede gespreks-en sparringpartner.


