
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Vrijescholen Athena zoekt voor School de Lans  
per 1 februari 2023 een  

Onderwijsassistent SO (0,5 fte) 

Kom jij ons team versterken op School de Lans in Brummen? Wij zijn een vrijeschool voor (voortgezet) 

speciaal onderwijs en we zoeken een onderwijsassistent die zich wil richten op het ondersteunen en 

begeleiden van de leerlingen in de SO. Dit kan uiteenlopen van voor de klas een les ondersteunen, de 

leerkracht bijstaan met verschillende werkzaamheden in de klas tot het werken met kleine groepjes 

leerlingen. Sommige leerlingen hebben ook extra begeleiding nodig bij algemeen dagelijkse 

handelingen.  

Wij zoeken een vrijeschool onderwijsassistent die: 

• In het bezit is van een mbo diploma onderwijsassistent (niveau 4); 

• Ervaring heeft in het speciaal onderwijs met kinderen tussen de 4 en 7 jaar; 

• Affiniteit heeft met het vrijeschool onderwijs; 

• Een groot hart voor leerlingen heeft; 

• Iemand die graag het verschil maakt en niet bang is om het voortouw te nemen;  

• In staat is de leerkracht te ondersteunen in het bieden van een inspirerend, veilig en 
gestructureerd leer- en ontwikkelklimaat;  

• Kan inspelen op de verschillende behoeftes van de klas, de leerkracht en de individuele 
leerling; 

• De leerlingen helpt steeds zelfstandiger te worden. 

 
Wij bieden: 

• Een boeiende werkplek binnen een prachtig team, professioneel maar ook gezellig; 

• Een tijdelijke aanstelling van 0,5 fte met uitzicht op een vaste aanstelling bij Stichting 
Vrijescholen Athena; 

• Inschaling conform de cao PO. Op de functie van onderwijsassistent SO is schaal 5 van deze 
cao van toepassing; 

• Een goede reiskostenvergoeding.  
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Heb je interesse in deze vacature?  

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Corinne Vlaanderen via  
06-41490451 of c.vlaanderen@schooldelans.nl. Jouw cv en motivatiebrief kan je tot uiterlijk 9 januari 
2023 sturen naar het voorgaande e-mailadres o.v.v. vacature Onderwijsassistent SO.   
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