
 

 

 

 

 

Onderwijsassistent (WTF 0,4- 0,6) 

Noorderlicht is een Brede school in Wijchen die samenwerkt met de verschillende partners/sectoren 
aan een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen 
en jongeren. 
Noorderlicht heeft o.a. een Basisschool (Paulusschool) en een Afdeling Jonge Kind (SBO De Bolster). 
Paulusschool en Afdeling Jonge Kind werken als een eenheid waarbij ze elkaar aanvullen en 
ondersteunen. 
Voor de Afdeling Jonge kind en de groepen 1 t/m 3 van de Paulusschool zoeken we een 
enthousiaste onderwijsassistent. 
 
SBO De Bolster is een TOM school. Medewerkers werken vanuit hun competenties. Binnen de 
Afdeling Jonge Kind krijgen kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften onderwijs en zorg 
geboden. Alle unitmedewerkers bieden de kinderen zoveel mogelijk kansen om zich te ontwikkelen. 
Gezamenlijk zijn de verschillende medewerkers in een unit verantwoordelijk voor alle leerlingen. De 
uitgangspunten zijn rust, respect, structuur en denken in kansen en mogelijkheden.  

De Paulusschool staat in Wijchen-Noord en heeft ca. 270 kinderen verdeeld over 11 groepen.  
Het team heeft gekozen voor opbrengstgericht werken, waarbij de zelfverantwoordelijkheid en het 
samenwerkend leren een steeds belangrijker rol spelen. 
Onze school wil een school zijn waar kinderen en leerkrachten met plezier leren en werken. Een 
gezonde en actieve school met ruimte en aandacht voor het individuele kind.  
 

Wij zoeken een collega die: 
 minimaal een diploma onderwijsassistent niveau 4 of gelijkwaardig heeft; 

 affiniteit heeft met kinderen die specifieke ondersteuningsbehoeften hebben; 

 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; 

 die de ambitie heeft om zichzelf en de school verder te ontwikkelen;  

 met affiniteit voor zelfverantwoordelijk -en samenwerkend leren; 

 die initiatief neemt en fouten durft te maken. 

 

Je kunt je sollicitatiebrief sturen naar wytze.scheringa@kansenkleur.nl   
Gelieve te reageren voor vrijdag 1 juni 2018 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 4 juni 
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