
Veilig, Uitdagend en Vernieuwend! 
 
Vacature onderwijsassistent 
Dit is jouw kans! Wij zijn op zoek naar een onderwijsassistent voor groep 1. 
Je kunt komen werken op een geheel vernieuwde en innovatieve christelijke basisschool school met 
een fijn, jong en dynamisch team. Onze school staat in een kinderrijke wijk van Surhuisterveen en telt 
op dit moment 153 leerlingen. 
 
Binnen de kleutergroepen wordt er thematisch gewerkt en geven we onze onderwijsactiviteiten 
vorm vanuit de doelen die op dat moment centraal staan (doelgericht onderwijs). Belangrijke 
begrippen binnen ons kleuteronderwijs zijn: spelend leren en werken, rijke en uitdagende 
leeromgeving, ontdekkend leren en zelfredzaamheid. De kernwaarden van onze school zijn: 
aandacht, humor & plezier, verantwoordelijkheid, geloof en vertrouwen. 
 
Wat voor onderwijsassistent ben jij en wat neem je mee? 
Als je jezelf moet beschrijven dan ben je een gastvrij persoon die in staat is om ouder en kind een 
warm welkom te geven. Verder ben je een gemotiveerde onderwijsassistent die graag met kinderen 
uit de onderbouw werkt en je voldoet aan de volgende functie-eisen: 
 

• Je komt met een glimlach naar school; 

• Je bent een bevoegde onderwijsassistent of LIO-er; 

• In elk geval een passieve beheersing van de Friese taal; 

• Je neemt initiatief; 

• Je bent in staat om zelfstandig te werken; 

• Je wilt het verschil maken voor (jonge) kinderen; 

• Je bent toegankelijk voor leerlingen, hun ouders en collega’s; 
 

Ons aanbod 

• Werken in een super leuk team; 

• Werken in een prachtige school; 

• Een baan voor 8 uren per week op donderdag en vrijdag (4 uren per dag); 

• Tijden van 09.00 uur tot 13.00 uur (in overleg zijn andere tijden mogelijk); 

• Tijdelijk contract tot de zomervakantie; 

• Onderdeel uitmaken van Noventa-scholen met passie en ambitie voor kwalitatief goed 
onderwijs; 

 
Geïnteresseerd en wil je aan de slag als onderwijsassistent op CBS De Hoekstien? 
Neem dan meteen contact met ons op zodat we zo snel mogelijk kennis kunnen maken. 
We ontvangen graag jouw cv en een korte motivatie. 
Directeur: Martijn Bakker 
Mailadres: hoekstien@noventa.nl 
Telefoonnummer: 0512-361900 of 0686880989 
 
Sluitingsdatum: op het moment dat wij een geschikte kandidaat hebben gevonden. 


