
    
                                                

  
  

Voor de Antoniusschool in Alverna zijn we i.v.m. vervanging zwangerschapsverlof op zoek naar een 

 
ONDERWIJSASSISTENT, voor groep 1-2 

(WTF van 0,5, bepaalde tijd: van half december 2019 tot vermoedelijk 25 april 2020)   
 

  
 
De Antoniusschool  
  
De Antoniusschool is een dorpsschool gelegen in de prachtige bosrijke omgeving van Alverna. Op dit 
moment hebben we 132 leerlingen, verdeeld over vijf 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.   
 

De Antoniusschool 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 3300 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 Antoniusschool  
 
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. Je helpt de 
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leerkracht in de klas bij het verrichten van ondersteunende en onderwijsinhoudelijke taken. Je 
surveilleert tijdens de pauze (onderbouw) en spreekt leerlingen op de juiste wijze aan.  
 
Wij zijn op zoek naar een onderwijsassistent die:  

• Affiniteit heeft met het jonge kind; 
• Vaardig is met ICT;  
• Initiatief neemt en werk “ziet”;  
• Verantwoordelijkheid durft te nemen;  
• Didactische en pedagogische vaardigheden inzet bij het begeleiden van individuele kinderen 

of groepjes kinderen; 
• Leerlingen op een juiste wijze aanspreekt en corrigeert;  
• De voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil houdt. 

  
 
Wij bieden jou: 

• Een contract voor 20 uur voor bepaalde tijd (ongeveer 4,5 maand); 
• Werkdagen zijn verdeeld over de maandag, dinsdag en vrijdag (uren in overleg); 
• Een beloning conform CAO PO, inschaling in schaal 4, afhankelijk van opleiding en ervaring. 

 
 
Interesse? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Simone Lemmers, directeur van de 
Antoniusschool, via simone.lemmers@kansenkleur.nl of via telefoonnummer 024-645 33 19. 
Je kunt je sollicitatiebrief met CV tot en met 21 oktober mailen naar 
simone.lemmers@kansenkleur.nl . De gesprekken vinden plaats op maandag 28 oktober, verzoek 
om hier rekening mee te houden.  
 
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben bij gelijke  
geschiktheid voorrang in de procedure. Het overleggen van een VOG is verplicht bij indiensttreding.  
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