
    

 
 

 
Voor Jenaplanschool de Buizerd zijn we per direct op zoek naar een  
 
Onderwijsassistent (0,5-0,8 WTF) 
voor de periode van één jaar, met uitzicht op een vast dienstverband 
 

Jenaplanschool de Buizerd als leef- en werkgemeenschap 
Op onze Jenaplanschool werken we veel samen en leren we veel samen. We zijn elke dag 
met elkaar in gesprek en nemen de ruimte om te spelen en te vieren. In onze heterogene 
stamgroepen is ieder kind uniek en worden kinderen uitgedaagd en gestimuleerd om naar 
hun beste kunnen te presteren op alle gebieden. Leren gaat makkelijker in groepen waarin 
kinderen met verschillende leeftijden zitten. We willen niet omgaan met verschillen, maar 
uitgaan van verschillen. Dan kun je van elkaar leren. Daarom kent een Jenaplanschool 
stamgroepen in plaats van jaarklassen. In onze stamgroepen zitten kinderen van twee 
verschillende leerjaren bij elkaar. Onze groepen zijn ingericht als schoolwoonkamer, een plek 
waar je je je thuis voelt en waar je kunt kiezen met wie en waar je werkt. Op onze 
Jenaplanschool leren we kinderen op een rechtvaardige en vreedzame manier met 
verschillen en tegenstellingen om te gaan. 

De Buizerd is onderdeel van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Dit is een stichting voor 
katholiek, openbaar, bijzonder-neutraal en interconfessioneel primair onderwijs in de 
gemeente Wijchen. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs op alle basisscholen 
in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Alverna, Batenburg, 
Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf. Onze 14 basisscholen tellen ongeveer 
3400 leerlingen. De stichting heeft een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van 
Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing van hun 
school. Zij maken deel uit van het directieberaad en zij leveren een actieve bijdrage aan de 
beleidsontwikkeling van de stichting.  
 
De missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: Elk kind zijn eigen kans en iedere 
school haar eigen kleur. Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een kans en iedere 
school krijgt binnen de stichting de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden 
van de samenwerkingsstichting Kans & Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, 
verbonden en open.  
 
Onderwijsassistent op de Buizerd 
Als onderwijsassistent begeleid je kinderen of groepen van kinderen, die een instructie van 
de leerkracht hebben ontvangen. Daarnaast ondersteun je kinderen met een aparte 



leerbehoefte. Je bent in staat een handelingsplan te volgen en te evalueren met zowel kind 
als leerkracht.  
 
Wij zijn op zoek naar iemand die 

• Nieuwsgierig is en open in het leven staat; 
• Een proactieve houding heeft en durft initiatief en verantwoordelijkheid te nemen; 
• In alle bouwen kan en wil werken, van groep 1-2 tot en met groep 7-8; 
• Als teamspeler bijdraagt aan onze gemeenschappelijke doelen. 

Daarnaast heb je 
• Een duidelijke affiniteit met het Jenaplanonderwijs en ervaring met het werken in 

stamgroepen; 
• Een relevante opleiding op minimaal mbo-niveau 4. 

Wij bieden jou 
• Een contract voor bepaalde tijd voor de periode van één jaar, met uitzicht op een 

vast contract; 
• Voor 0,5 tot 0,8 WTF (20 tot 32 uur): tot aan de zomervakantie is er ruimte voor 0,8 

WTF, daarna minimaal voor 0,5 WTF. 
• Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden; 
• Een beloning conform CAO PO, inschaling in schaal 4, afhankelijk van opleiding en 

ervaring. 

Interesse? 
Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! Reageren kan tot en met 7 februari 2019. Als we 
een geschikte kandidaat gevonden hebben, behouden we het recht om de vacature eerder 
te sluiten. Je kunt je motivatie met CV mailen naar Bart Loman, directeur van de Buizerd: 
bart.loman@kansenkleur.nl. De gesprekken worden in overleg gepland, dit kan ook onder 
schooltijd zijn: verzoek om hier rekening mee te houden.  
 
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben 
interne kandidaten voorrang in het proces. Het overleggen van een geldig VOG is verplicht 
bij indiensttreding.  
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