
 

Onderwijsassistent 
Ervaren – per direct – werktijdfactor bespreekbaar 

 
Ben je toe aan een nieuwe omgeving, uitdaging of collega’s? Of ben je voor je gevoel uitgegroeid op 
de school waar je nu werkt? 
We hebben een plek om in een nieuwe en inspirerende omgeving te werken; een kleinere school 
(220 leerlingen) in de grote stad, liggend in dorps Kralingen. Misschien is het de ambitie van de 
school of het hechte team, leerlingen die gemiddeld goed gemotiveerd zijn, de locatie in het groen? 
 
Onze school 
Vereniging De Kralingsche School is een algemeen bijzondere basisschool, gehuisvest in een 
karakteristiek, pas gerenoveerd gebouw uit 1916. Bij het onderwijs streven we ernaar de 
capaciteiten van het kind te onderkennen en de nieuwsgierige en kritische houding van kinderen 
optimaal te stimuleren, in een veilige en vertrouwde omgeving, waarbij de sociale en 
maatschappelijke vorming veel aandacht krijgt.  
 
Meebouwen in een hecht team 
Als medewerkers van Vereniging De Kralingsche School werken we met een deskundig team en 
management. Open, ondersteunend, plezierig en energiek. Dat moeten we ook doen, want De 
Kralingsche School is een vereniging waarin we samen de school maken (uiteraard samen met leerlingen, 
ouders, bestuur, MR). Dat maakt het bijzonder, intens en leuk. Daardoor hebben wij ook het geluk van 
extra middelen om ons onderwijs op een ambitieus niveau aan te bieden en ondersteunen elkaar (en dus 
ook jou) om daarin te groeien. Met tijd, aandacht en (financiële) middelen. 
 
Als onderwijsassistent ben jíj de extra handen in de klas voor onze leerkracht en ondersteun je met allerlei 
zaken:  

• Begeleiden van groepjes leerlingen bij activiteiten 
• Ondersteunen van de leerkracht op diverse vlakken (bij gym oefeningen uitzetten in onze eigen 

gymzaal, veters strikken, verf klaarzetten enz.)  
• Voorbereiding lessen 
• Extra handen in de klas 
• Extra paar ogen in en rond het klaslokaal 
• Overleggen met de andere collega’s en groepen over het lesaanbod 

 
Wat bieden we jou? 

• Alle ruimte om je te verdiepen en te specialiseren, middels (extra) studie- en opleidingsbudget 
• Een kleine school met veel aandacht voor elkaar (kinderen, docenten, ouders) 
• Een contract voor minimaal dit schooljaar 
• Een sterk en hecht team, waarin veel gelachen wordt en de lat hoog wordt gelegd 
• Aandacht voor de juiste werkdruk 
• Reiskostenvergoeding en (meestal) goede bereikbaarheid 
• Ruimte om soms iets extra’s of anders te doen 
• Het gaat hier bij voorkeur om een fulltime functie, maar als je minder wilt werken kan dat ook 

 
Onze nieuwe collega is van nature een enthousiast persoon en een teamspeler en heeft als 
achtergrond:  

• MBO-4 opleiding onderwijsassistent 
• Ervaring als onderwijsassistent 
• Bekendheid met coöperatief werken of wil hier graag mee gaan werken 

 
Sollicitatieprocedure 
Geïnteresseerd? Bel naar Celine van Groesen (op maandag, donderdag of vrijdag) of stuur een mail naar 
directie@kralingscheschool.nl met je motivatie en cv.   
Daarna spreken jullie samen af of er een kennismaking en rondleiding plaats gaat vinden. Uiteraard volgt 
er ook nog een gesprek met de leerkrachten waar je veel mee gaat samenwerken. 


