
 

SBO DE STEENEN KAMER IS EEN SCHOOL VOOR SPECIAAL 

BASISONDERWIJS VOOR LEERLINGEN VAN 4 TOT 13 JAAR DIE ONVOLDOENDE 

KUNNEN PROFITEREN VAN HET ONDERWIJSAANBOD OP EEN REGULIERE 

BASISSCHOOL. DE SCHOOL BIEDT PASSEND ONDERWIJS IN KLEINERE 

GROEPEN. ‘GEWOON’ WAAR MOGELIJK EN AANGEPAST WAAR NODIG. ZO 

KUNNEN ONZE LEERLINGEN HUN TALENTEN MAXIMAAL BENUTTEN.  

VANAF AUGUSTUS ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN  

 

ONDERWIJSASSISTENT  
(0,4 WTF*) 

*Mocht de werktijdfactor je niet helemaal passen, neem dan zeker wel contact ons op! 

  

 

Het team op de Steenen Kamer zorgt voor een gestructureerde omgeving en is voorspelbaar in 

handelen en gedrag. Onze slogan is ‘samen verder!’. Met elkaar de juiste sleutel vinden om bij de 

leerling eruit te halen wat erin zit. Hiermee leggen we een stevige basis zodat leerlingen met 

zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en positief zelfbeeld de school verlaten. 

 

Als onderwijsassistent werk je nauw samen met de verantwoordelijke leraar en zorg je mede voor een 

optimale leeromgeving. Je begeleidt leerlingen of kleine groepjes leerlingen bij de lessen. Onder 

begeleiding van de leerkracht vervul je lesgevende taken, zorg je ervoor dat het lesmateriaal op tijd 

beschikbaar is en draag je op een actieve manier bij aan de (leer)ontwikkeling van onze leerlingen.  

 

Voor de functie van onderwijsassistent op De Steenen Kamer is het fijn wanneer je: 

 

Vacaturenummer: 2022  



 

 Ervaring hebt met -maar zéker affiniteit hebt- met onze doelgroep; 

 Je onze leerlingen duidelijkheid, veiligheid en structuur kunt bieden; 

 Aantoonbare pedagogische en didactische vaardigheden bezit; 

 

Je past in het team als je een open, lerende houding hebt, stevig in je schoenen staat, gevoel voor 

humor hebt, goed kunt relativeren en respect hebt voor de diversiteit op onze school. 

 

Wij bieden je:  

o je krijgt een (tijdelijke) aanstelling comform de CAO PO (schaal 5); 

o een fijne werkplek waar collega’s en kinderen samenwerken aan ontwikkeling;  

o fiscale voordelen voor sport, reiskosten en fiets. 

 

Sollicitatieprocedure 

Geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem dan zeker een kijkje op de website van onze school 

www.desteenenkamer.nl of neem contact met on op 078-612 17 09. 

 

Solliciteren 

Graag ontvangen we voor 9 juni 2022 jouw motivatiebrief en recent CV. Deze kan je mailen naar 

Marianne Melgert, directeur, via m.melgert@spon.nl 
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