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Omvang: wtf 0.4 (4 dagdelen of 2 dagen) 
 

De Antoniusschool 

 

De Antoniusschool is een dorpsschool gelegen in de prachtige bosrijke omgeving van Alverna. Op dit moment 

hebben we ongeveer 140 leerlingen, verdeeld over zes groepen.  

Onze schooldeuren staan open voor alle kinderen van Alverna. We willen al onze leerlingen en hun talenten 

en mogelijkheden echt zien. In een plezierige, veilige, open en saamhorige leeromgeving dagen wij hen uit 

zich te ontwikkelen tot bekwame, bewuste en betrokken deelnemers aan onze huidige en toekomstige 

samenleving.  

 

Onze drijfveren zijn “zien”, “leren”, “verbinden” en “genieten” vanuit de overkoepelende waarden “Balans” 

en “Samen”. Dit zie je terug in het handelen van ieder die werkzaam is op onze school.  

 
Je komt te werken op een kleine school met een betrokken, open en hardwerkend team. Samenwerking staat 
bij ons hoog in het vaandel, dit verwachten we ook van jou. 
 

 

Functieprofiel (functieschaal 4) 

 

De Antoniusschool zoekt een onderwijsassistent: 

 Die inzetbaar is in alle groepen van onze school. 

 Die vaardig is met ICT. 

 Die initiatief neemt en werk “ziet”. 

 Die verantwoordelijkheid durft te nemen. 

 Die didactische en pedagogische vaardigheden inzet bij het begeleiden van individuele kinderen of 

groepjes kinderen. 

 Die leerlingen op een juiste wijze aanspreekt en corrigeert. 

 Die de leerkracht in de klas kan helpen bij het verrichten van onderwijsinhoudelijke taken. 

 Die mee surveilleert tijdens de pauze en leerlingen op een juiste wijze kan corrigeren/aanspreken. 

 Die actief deelneemt aan werkgroepen die verbonden zijn aan de organisatie van activiteiten. 

 Die de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil houdt en zonodig uitbreidt. 

 

 

Meer informatie kunt u opvragen bij de directeur Simone Lemmers, tel nr 024-6453319 

 

U kunt uw brief en CV sturen naar simone.lemmers@kansenkleur.nl , uiterlijk vrijdag 1 juni. De gesprekken 

vinden plaats op donderdag 7 juni. 
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