
    

        
 
 
 
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 Wingerd zijn we per direct op zoek naar een: 
 

onderwijsassistent  
(16-20 uur per week oftewel 0,4 fte) 

 
Het gaat om een tijdelijke benoeming in het kader van de NPO-gelden tot eind schooljaar 2022-2023.  

 
Wingerd is een kleine school met ongeveer 95 leerlingen in het hart van Bergharen. Wij bieden 
unitonderwijs waarbij we als team samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan alle kinderen 
van onze school. Onze speerpunten van dit schooljaar zijn de invoering van een nieuwe methode 
voor Wereldoriëntatie, coöperatief leren en het vergroten van zelfsturing bij leerlingen door het 
voeren van rekengesprekken. 
 
Ons team kenmerkt zich door de grote bevlogenheid, leergierigheid en een continue ontwikkeldrang. 
Medewerkers ervaren op Wingerd vertrouwen en autonomie om datgene te doen waar zij goed in 
zijn. Het werken op de Wingerd vraagt om een open en nieuwsgierige houding. Je bent 
communicatief sterk en een ware teamplayer.  
 

Herken jij jezelf in onderstaande punten? 
 

• Je bent pedagogisch vaardig en handelt consequent.   

• Je kunt leerlingen (individueel of in groepjes) uit groep 3 t/m 8 instructie bieden. 

• Je hebt een open, nieuwsgierige en proactieve houding.   

• De speerpunten van Wingerd spreken je aan. 

• Je bent een fijne collega.  

 

 



Daarnaast heb je: 

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

• Pabostudenten die hun propedeuse hebben gehaald nodigen we ook van harte uit om te 

solliciteren. 

 

 
Wat bieden we jou? 

• Een tijdelijke benoeming van 0,4 fte tot en met 31 juli 2023. 

• Een enthousiast, gezellig en professioneel team. 

• Meedenken en ontwikkelen in vernieuwend onderwijs. 

• Een goede begeleiding en ondersteuning. 

• Een fijne werkplek in een mooi en licht gebouw.  

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

Heb je interesse?  
Verras ons dan vandaag nog of uiterlijk 9 januari 2023 met je motivatiebrief en CV. Je kunt je brief 
richten aan Eva Janssen, directeur Wingerd, Eva.Janssen@kansenkleur.nl.  
Reacties worden uiterlijk 10 januari beantwoord. Op 16 en 17 januari zullen er na 14 uur 
sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Als onderdeel van de sollicitatieprocedure willen we je vragen 
om een uur mee te draaien in de unit.  
 

Voor een eerste indruk kun je de website van Wingerd raadplegen (www.wingerd-bergharen.nl). 
Voor vragen over de functie kun je t/m 22 december telefonisch terecht bij Eva Janssen, directeur 
van Wingerd, op telefoonnummer 0487-521488. Daarna via de mail eva.janssen@kansenkleur.nl. 
 
Deze vacature wordt intern uitgezet, waarbij we ook (oud)studenten van harte uitnodigen om te 
solliciteren. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten in dienst bij Kans & Kleur wél 
voorrang. We staan namelijk ook open voor kandidaten die deze functie willen uitbreiden met hun 
reeds bestaande werkzaamheden of een andere vacante functie bij Kans & Kleur. 
 
Het overleggen van een geldig VOG is verplicht bij indiensttreding. Referenties inwinnen kan een 

onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
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