
 

 

  

 

 

 
Voor onze locatie De Hasselbraam in Heerhugowaard zijn wij momenteel op zoek naar een enthousiaste: 

 

 

20 uur per week verdeeld over 5 dagen  
(ma, di, wo, vrij van 08.15 tot 12.00 uur) (donderdag 08.30 tot 14.00 uur)  
 
Korte tijdelijke uitbreidingen zijn mogelijk voor arrangementen of specifieke projecten. 
 Het betreft een brede functie met een grote diversiteit aan werkzaamheden, waaronder:  

• Het eerste half jaar: begeleiding gericht op het ondersteunen van de lessen in groep 3;  
• Het tweede deel van het schooljaar: begeleiding gericht op het ondersteunen van de lessen in  
• groepen 1/2;  
• Op de donderdagmiddag haal je de leerlingen van groep 7/8 uit de gymzaal en begeleid je hen bij de 

middagactiviteiten;  
• Assisteren bij en toezicht houden tijdens speel- en werkmomenten;  
• Toezicht houden tijdens pauzes etc.;  
• Inrichten en opruimen van het leslokaal, aanvullen van voorraden;  
• Het gereedmaken en klaarzetten van lesmateriaal;  
• Administratieve taken;  

• aantoonbare ervaring met het basisonderwijs;  

• minimaal een MBO-4 diploma onderwijsassistent;  

• pedagogisch en didactisch onderlegd; 

• affiniteit met alle bouwen inclusief de kleuterbouw;  

• geduldig, zorgzaam, creatief, initiatiefrijk en georganiseerd.  
 

• afwisselend en uitdagend werk dat je volop de gelegenheid biedt om je vaardigheden en kwaliteiten in 
te zetten;  

• een prettige werkomgeving binnen een klein maar gedreven en enthousiast team;  

• een marktconform salaris volgens de cao-PO, afhankelijk van leeftijd en ervaring;  

• se functie wordt gewaardeerd in salarisschaal 4;  

• vakantiedagen conform de cao-PO;  

 

Herken jij jezelf in bovenstaande tekst, stuur dan een motivatiebrief met CV naar Janette Kuipers, directeur  
De Hasselbraam, via directie@dehasselbraam.com of neem telefonisch contact op via  
072-5726786 
 

 

Meer informatie over Allente en onze scholen staat op onze website www.allente.nl  

mailto:directie@dehasselbraam.com
http://www.allente.nl/


 

 

 
Deze vacature staat zowel in- als extern open. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur naar een interne 
kandidaat; 
 

Een verklaring omtrent gedrag is verplicht voor deze functie. 


