
Vacatures januari 2023 
 

Onderwijsassistent(e) 

Eén van onze ervaren onderwijsassistentes gaat met ingang van 1 februari ons verlaten. Hierdoor 

ontstaat een vacature van onderwijsassistente. Het gaat om een vacature van 23 klokuren, te 

verdelen over 3-5 werkdagen. Ben je minder uren/dagen beschikbaar, dan vragen we je ook om te 

reageren! 

Als onderwijsassistente ben je werkzaam in én voor verschillende groepen in onze school. Je werkt 

individueel met kinderen, biedt extra handen in de klas of neemt even een les over als de leerkracht 

een overleg heeft of zelf zorg biedt.  

Kortom, een leuke, afwisselende functie in een leuk team van onderwijsassistenten en leerkrachten! 

Je kunt direct starten en mag rekenen op een goede inwerkperiode! 

Invalleerkrachten 

Wil je wel aan de slag in het onderwijs, maar niet structureel elke week een vaste dag voor dezelfde 

groep? We zijn ook nog op zoek naar flexibele invalleerkrachten! Neem contact op voor meer 

informatie! 

Wie zijn wij?  
• Reformatorische school in Boskoop 

• Ruim 230 kinderen en 35 collega’s 

• Enthousiast, gemotiveerd en deskundig team 

• We werken samen met betrokken ouders 
 
Wie zoeken wij? Iemand die… 

• een hart heeft voor het reformatorisch onderwijs 

• met liefde, passie en toewijding met kinderen werkt  

• ziet wat een kind nodig heeft en sterk is in leerlingenzorg 

• goed samenwerkt in een team 
 
Wat bieden wij? 

• Inschaling conform cao ref. primair onderwijs 

• Klein contract mogelijk 

• Goede begeleiding en inwerkperiode  
 

Hoe solliciteer jij? 
Kom je een dagdeel met ons meedraaien zodat je sfeer kunt proeven bij ons op school? 
Voor het maken van een afspraak of meer informatie over de vacatures neem contact op met:  
 
Marien Golverdingen  directeur-bestuurder  06-13606432  
 

Onze kinderen en collega’s zien uit naar je sollicitatie!  

Duaal studenten, herintreders, lio-stagiaires en gepensioneerden kunnen ook reageren!  

We zien je sollicitatie z.s.m. tegemoet via directie@ehsboskoop.nl.   
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