
    

 
 
 

2 Onderwijsassistenten voor WTF 0,5 en WTF 0,6 
Tijdelijke vacatures Jenaplanschool de Buizerd - Samenwerkingsstichting Kans en Kleur 
 
We zijn op zoek naar twee onderwijsassistenten op projectbasis tot en met het einde van dit 
schooljaar, vanuit het ondersteuningsprogramma Covid19. Ben je een LIO-stagiaire met ambitie 
naast je studie? Dan gaan we ook graag met je in gesprek. Voor volgend schooljaar is er uitzicht op 
een vervolg vanwege doorloop van het ondersteuningsprogramma. 

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. 

Herken jij jezelf in onderstaande punten? 
• Je bent nieuwsgierig en staat open in het leven 
• Je hebt een proactieve houding en durft initiatief en verantwoordelijkheid te nemen 
• Je kunt en wilt met alle leeftijden werken 
• Je begeleidt individuele kinderen of groepen van kinderen die van de leerkracht 

instructie hebben ontvangen 
• Je begeleidt kinderen met een aparte leerbehoefte en bent in staat een handelingsplan 

te volgen en te evalueren met kind en leerkracht  
• Ons Jenaplanverhaal spreekt je aan 
• Als teamspeler draag je bij aan onze gemeenschappelijke doelen  

 
Reageer dan vóór maandag 12 april naar miranda.drubbel@kansenkleur.nl t.a.v. Miranda 
Drubbel (teamleider) of bart.loman@kansenkleur.nl t.a.v. Bart Loman (directeur)> Telefonisch kan 
ook via nummer: 024 6413337. Meer info vind je op de site: bsbuizerd.nl.  
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