
 
 

Bij OBS De Poolster ontstaat met ingang van 1 februari  2019 een vacature voor 
 

Onderwijsassistent 
voor 10 uren per week 

werkdagen en uren per dag in overleg af te spreken 
 

 
Informatie OBS De Poolster 
OBS De Poolster heeft sinds september 2012 de beschikking over een nieuw schitterend functioneel 
gebouw. Het gebouw voldoet in alle opzichten aan de eisen die aan modern onderwijs worden gesteld, in 
overeenstemming met de visie en de werkwijze van de school.  
Ongeveer 300 leerlingen bezoeken OBS De Poolster. Er zijn naast de directeur, 23 groepsleerkrachten, een 
onderwijsassistente, een IB-er, een vakleerkracht lichamelijke opvoeding, een administratief 
medewerkster, 2 schoonmaaksters en een conciërge aan de school verbonden. 
 
De volgende kernwaarden tekenen de school: 

 Een prettig en veilig schoolklimaat 

 Resultaten boven gemiddeld 

 Zelfstandig werken in rust en structuur 

 Schoolorkest en schoolkoor – muziekschool van Drenthe 

 Positieve ouderbetrokkenheid 

 Plusklas 

 Kunst & Cultuur 

 Ontwikkeling 21e -eeuwse vaardigheden 
 
Profiel 
We zoeken een enthousiaste collega die:  

 bij voorkeur de opleiding tot onderwijsassistent, of een vergelijkbare opleiding, heeft afgerond 

 ervaring heeft in het werken met kleuters 

 affiniteit heeft in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

 Ervaring heeft in geven van extra begeleiding aan leerlingen individueel of in kleine groepjes met name op 
het gebied van rekenen, lezen en taal 

 flexibel is 

 zelfstandig kan werken 

 kan samenwerken in teamverband 

 beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden 

 beschikt over een redelijke computervaardigheid 

 voorstander is van het openbaar onderwijs 
 
We bieden  

 een fijne werkomgeving.  

 samenwerken met een enthousiast team en betrokken ouders. 

 een salaris conform salarisschaal 4. 

 een aanstelling voor de periode van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inlichtingen 
Voor meer informatie over het takenpakket van deze functie kan contact worden opgenomen Bart van 
Bergen, waarnemend directeur van de Poolster, telefoon (050) 5017772. Voor algemene vragen en vragen 
over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Suzan Peeters, personeelsadviseur, telefoon (050) 4065786. 
 
Sollicitatie 
Bij belangstelling voor deze vacature kun je je gemotiveerde sollicitatie voorzien van een CV voor 10 januari 
2019 sturen aan s.peeters@onderwijs-noordenveld.nl.  
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