
 

Vacature onderwijsassistent       Paschalisschool Wijchen  
Functieomschrijving:  

Wij zoeken met ingang van schooljaar 2018-2019 een creatieve 

onderwijsassistent. Het gaat om een fulltime baan die ook door twee parttimers 

ingevuld kan worden. De vacature wordt zowel intern (binnen 

samenwerkingsstichting Kans & Kleur) als extern opengesteld. 

Wie zijn wij?  

De Paschalisschool is gelegen in Wijchen-Noord, op een prachtig sportpark, gehuisvest in 

het multifunctionele gebouw de Suikerberg. Onze school telt ongeveer 410 leerlingen, 

verdeeld over 15 groepen. We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. 

Ons team is open en leergierig en werkt professioneel samen aan het versterken, 

verdiepen en verbreden van het onderwijs. Vorig schooljaar zijn we gestart met het 

traject Leren zichtbaar maken, ontwikkeld door professor J. Hattie, waarbij de impact van 

de leerkracht op het leren van de leerling centraal staat.   

Onze pedagogische huisstijl stoelt op grondbeginselen van De Vreedzame School en 

hebben wij hoog in ons vaandel staan. Onze kernwaarden zijn betrokkenheid, 

ontwikkeling, kwaliteit en plezier. 

Wat bieden wij? 

We bieden coaching en ondersteuning intern aan. Daarnaast word je gekoppeld aan een 

maatje en kom je in een team van enthousiaste collega’s.  

Wie ben jij?   

Wij zoeken een onderwijsassistent die:    

• zich met veel energie in wil zetten voor onze kinderen;  

• in staat is om eigen initiatieven te nemen en zelfstandig te werken;  

• een open en lerende houding heeft;  

• helder communiceert met leerlingen, ouders en collega’s;  

• samenwerking met collega’s als een grote plus ziet;  

• stevig in zijn of haar schoenen staat;  

• het initiatief neemt om meer creatieve - techniek -en dramalessen in overleg met 

de leerkrachten voor te bereiden  

• minimaal een diploma onderwijsassistent niveau 4 of gelijkwaardig heeft 

  

Heb je interesse?  

Stuur dan vóór 5 juni een sollicitatie met CV naar de Paschalisschool, t.a.v. Lieke van de 

Ven, Suikerbergseweg 2, 6604AE Wijchen of mail naar lieke.vande.ven@kansenkleur.nl  

De gesprekken vinden plaats in de week van 12 juni. 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lieke van de Ven  
(directeur) of Sylvia van den Burgh (teamleider)  Telefoon: 024-3661209   


