
 

 

 

 

 

 

 

De vereniging De Flevoschool bestaat uit één basisschool met circa 240 leerlingen en is gevestigd in Huizen. Wij zien 

het als onze belangrijkste taak de kinderen van De Flevoschool een goede basis mee te geven voor hun toekomst in 

deze maatschappij. Hiervoor gaan we uit van drie pilaren: 

uitstekend basisaanbod, unieke talentontwikkeling en humanitaire normen en waarden. 

“Wij leren niet voor school, maar voor het leven.” 

 

De Flevoschool is op zoek naar twee onderwijsassistenten. De onderwijsassistent ondersteunt de leraar bij het 

verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken, levert een praktische/organisatorische 

bijdrage aan het klassenmanagement en neemt deel aan professionalisering. 

De werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit de volgende taken: 

 begeleidt individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen die van de leraar instructie hebben 
ontvangen; 

 inspireert leerlingen tot luisteren, op te ruimen, zich te concentreren, vragen te stellen, en dergelijke; 
 houdt leerlingen in de gaten tijdens les, pauzes, spel en corrigeert gedrag. 

Van de onderwijsassistent wordt verwacht: 

 vaktechnische kennis van eenvoudige didactische en pedagogische toepassingen; 
 bekendheid met groepsprocessen; 
 bekendheid met hygiëne, voeding en gezondheid van kinderen; 
 vaardigheid in het omgaan met en corrigeren van gedrag van leerlingen; 
 vaardigheid in het organiseren van groepjes in de klassensituatie in een kleinere setting en op het plein; 
 vaardigheid in het uitvoeren van praktische/organisatorische/ondersteunende werkzaamheden. 

De Flevoschool biedt: 

- een geweldige, kleinschalige school om te werken; 

- een goede sfeer en hoge ouder betrokkenheid; 

- prettige en betrokken collega’s; 

- onderwijs met een duidelijke structuur; 

- een uitgebreid inwerktraject; 

- salaris conform de geldende Cao PO. 

Ben je geïnteresseerd stuur dan jouw persoonlijke motivatie en een uitgebreid Curriculum Vitae uiterlijk tot 

maandag 9 juli 2018 per e-mail aan (directie@flevoschool.nl). 

Direct in week 28 of 29 zullen de selectiegesprekken plaatsvinden. 

Voor informatie over de functie kunt contact opnemen met de directeur van De Flevoschool,  

dhr. Van den Berg, tel: 035-5253410/06-10291442. Bezoek ook onze website: www.flevoschool.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

De Flevoschool zoekt per start van het 

schooljaar 2018-2019 twee 

onderwijsassistenten 

De aanstelling betreft 27 uren per onderwijsassistent verdeeld 

over 5 dagen. 

Salarisschaal 4 

 

mailto:directie@flevoschool.nl
http://www.flevoschool.nl/

