
Vacature 

Onderwijsassistent 

bovenbouw 

Wonderwijs is een organisatie voor primair onderwijs waarin 14 scholen in de gemeenten 

Overbetuwe en Lingewaard hun krachten hebben gebundeld. Wonderwijs staat voor de 

ontwikkeling van sterke, toekomstgerichte kwaliteitsscholen, waarbij de talenten en 

behoeften van kinderen de leidraad vormen voor betekenisvol en uitdagend onderwijs.  

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Els Leenders, directeur basisschool De Esdoorn, tel. 0481-

371349. Wil je reageren op deze vacature stuur dan je motivatiebrief met cv vóór 29 november naar 

vacature@wonderwijs.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 2 december. 

Openbare basisschool De Esdoorn in Elst zoekt met 
ingang van 1 januari 2022 een onderwijsassistent voor de 
bovenbouw (0,7 fte). Het betreft een tijdelijke vacature 
voor anderhalf jaar (tot einde schooljaar 2022-2023). 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste onderwijsassistent. Heb jij zin in een uitdaging 
en ben je in staat om samen met de leerkracht ondersteuning aan leerlingen te 
bieden? Beschik je over onderstaande functie-eisen en vaardigheden, dan zijn wij op 
zoek naar jou! 
 
Functie-eisen: 

• Minimaal opleiding onderwijsassistent MBO niveau 4 

 

Vaardigheden en eigenschappen: 

• Je voert ondersteunende activiteiten uit in de groepen 7 en 8. 

• Je begeleidt leerlingen bij hun opdrachten, aangestuurd door de leerkracht. 

• Je bent in staat om leerlingen individueel of in groepjes te begeleiden. 

• Je bent enthousiast en daadkrachtig. 

• Je staat open voor actieve samenwerking binnen het team. 

• Je beschikt over een gezonde dosis humor en doorzettingsvermogen. 

De Esdoorn is een school waar de mogelijkheden en talenten van kinderen centraal 

staan. Daarom is persoonsvorming en respectvol omgaan met anderen en met de 

wereld om ons heen voor ons belangrijk. Ons leren richt zich op het ontwikkelen van 

vaardigheden binnen betekenisvolle contexten; kennis en inzicht worden hierdoor 

aanzienlijk vergroot. Het is het leer-proces dat we belangrijk vinden. Deze vorm van 

onderwijs stimuleert het eigenaarschap, de zelfstandigheid en de samenwerking van 

iedereen in onze school. Een goede sfeer en plezier in leren zijn belangrijke 

voorwaarden om onze visie tot bloei te laten komen. 

 


