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Vacature Onderwijsassistenten 

 

voor de OB-MB-BB 

OBS De Westwijzer is per schooljaar 2022-2023 op zoek naar: 
4 fulltime Onderwijsassistenten C  

 
Ben jij de “Dromenjager”, “Ontdekkingsreiziger” en 
“Omdenker” die wij zoeken om de teambezetting op de 
Westwijzer te completeren?  
 
Als team werken wij aan een gezamenlijk gedragen, 
positieve en transparante werkwijze. 
“Samen” is een heel belangrijk begrip op de Westwijzer. 
Want alleen samen, kunnen wij inhoud geven aan een 
éénduidige, gestructureerde en onderbouwde 
onderwijsvisie. Waarbij het creëren van eigenaarschap, over 
eigen groei en ontwikkeling bij leerlingen, een hele 
belangrijke rol speelt. 
 
TAAKOMSCHRIJVING: 

• Je biedt leerlingbegeleiding en onderwijs-
ondersteuning.  

• Je werkt mee aan de vormgeving, planning en 
organisatie van leeractiviteiten, werkvormen en/of 
opdrachten van leerlingen.  

• Je rapporteert over eigen bevindingen en past op basis 
van eigen beoordeling het handelen aan voor de 
begeleiding van leerlingen en stemt deze af met de 
leerkracht.  

• Verder bereid je lesmateriaal voor, organiseer je 
schoolactiviteiten, neem je deel in werkgroepen en 
draag je ideeën en verbetervoorstellen aan.  

• Ook begeleid je leerlingen bij algemene dagelijkse 
levensverrichtingen en voer je volgens afspraak kleine 
medische handelingen uit.  

• Je bent flexibel, stressbestendig en kunt  tegen een 
stootje.  
Humor en relativeringsvermogen zijn daarbij ook 
belangrijk! 
 

WIJ VRAGEN: 
• een afgeronde opleiding mbo-spw4 of vergelijkbaar;  
• goede communicatieve vaardigheden, een positief en 

kritische werkhouding en het vermogen deze te 
vertalen in het werken met leerlingen, teamleden en 
ouders. 

 
WIJ BIEDEN: 
• Een professionele en dynamische werkomgeving; 
• ruimte voor scholings- en begeleidingsmogelijkheden; 
• inschaling in schaal 6, conform de CAO voor het Primair 

Onderwijs;  
 

 
 
 
INTERESSE: 
Ben jij de betrokken en gedreven onderwijsassistent die 
onze leerlingen nodig hebben?  
 
Wij nodigen je dan uit jouw sollicitatiebrief met curriculum 
vitae te mailen naar Ruud.Sahertian@westwijzer.nl  
 
Wil je eerst nog wat vragen?  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ruud 
Sahertian via: 0208208175 / Ruud.Sahertian@westwijzer.nl  
 
Algemene informatie over de school vind je 
op www.westwijzer.nl.  
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