
    
        
 
 
 
 
 
 
 
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is een stichting voor katholiek, openbaar, bijzonder neutraal 
en interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de 
plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf.   
Onze 14 basisscholen tezamen tellen ongeveer 3200 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.  

 
Voor de Trinoom zijn we op zoek naar een onderwijsassistent op projectbasis tot en met het einde 
van dit schooljaar. De vacature is tijdelijk, maar er is uitzicht op verlening vanwege doorloop van het 
ondersteuningsprogramma.  

 

Onderwijsassistent  
(16 tot 28 uur per week) 

 
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Het gaat om een tijdelijke benoeming in 
het kader van NPO-werkzaamheden, met mogelijk zicht op verlenging.  

 
De Trinoom is een grote dynamische school met 32 groepen en ruim 800 leerlingen, waarbinnen 
Montessori en jaarklas onderwijs verzorgd wordt met als missiestatement “samen wat kan, apart wat 
moet”. De Trinoom heeft zijn onderwijs en opbrengsten goed op orde. Het managementteam van de 
Trinoom bestaat uit de directeur en twee teamleiders en wordt ondersteund door twee intern 
begeleiders.  
 
Het werken op de Trinoom vraagt om een flexibele en professionele houding. Je beschikt over goede 
communicatieve vaardigheden, hebt overtuigingskracht en bent in staat verantwoordelijkheid te 
nemen. 
 

Herken jij jezelf in onderstaande punten? 
• 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.  

• Je begeleidt kinderen uit zowel de jaarklas als de Montessoristroom. 

• Je begeleidt kinderen van alle leeftijden in de basisschool. 

• Je bent ervaren in het begeleiden van kinderen.  



• Je bent communicatief vaardig. 

• Je hebt een proactieve houding en durft initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. 

• Als teamspeler draag je bij aan onze gemeenschappelijke doelen.  

Daarnaast heb je: 

• Een diploma onderwijsassistent niveau 4 (of een gelijkwaardig diploma). 

 
Wat bieden we jou? 

• Tijdelijke benoeming op projectbasis tot en met 31 juli 2022, mogelijk zicht op 
verlenging. 

• Een enthousiast, professioneel team met parallelcollega’s. 

• Ruimte voor eigen ontwikkeling en inbreng. 

• Een goede begeleiding en ondersteuning.  

• Inschaling schaal 4, conform de cao PO, met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.   
 

Heb je interesse?  
Dan zien we je reactie graag tegemoet vóór woensdag 22 december 2021. Je kunt je sollicitatiebrief 
met CV mailen naar hans.velvis@kansenkleur.nl .    

 
Voor een eerste indruk kun je de website van de Trinoom raadplegen (www.trinoom.nl). Voor vragen 
over de functie kun je terecht bij Hans Velvis, directeur van de Trinoom, op telefoonnummer  
024-6456608 of op 06-10137390. 

 
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang. Het overleggen van een geldig VOG is verplicht bij indiensttreding. 
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