
 

 

Vrijeschool het Zonnewiel (in de Bilt) is op zoek naar een enthousiaste en bekwame 

onderwijsassistent die ons team komt versterken: 

 

Onderwijsassistent gezocht 

8 uren (0.25 Fte) 

Voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021 

 

Taak:  
Als onderwijsassistent op onze school ga je aan het werk met de leerlingen van klas 1. 

Je ondersteunt de leerkracht bij het uitvoeren van onderwijstaken. Je bent 5 dagen 

per week beschikbaar, zodat je dagelijks 1,5 uur in de klas kan ondersteunen.  

De tweede helft van het schooljaar ondersteun je in onze kleuterklassen. In overleg 

passen we dan, zo nodig, je rooster aan. 

 
Wij zoeken een collega die: 

- Affiniteit met de vrijeschoolpedagogiek heeft; 

- Een afgeronde opleiding tot onderwijsassistent heeft; 

- Initiatiefkracht en aanpassingsvermogen heeft. 

 
Wij bieden: 

- Een fijne eerste klas die jou zal gaan beschouwen als hun extra juffie. 

- Een tijdelijk contract in schaal 4; 

- Een enthousiast en betrokken team; 

- Een bevlogen eersteklasleerkrachten-duo om mee samen te werken; 

- Aansturing vanuit een sterk ondersteuningsteam; 

- Mogelijkheden tot begeleiding en intervisie; 

- Mogelijkheden tot het bijwonen van (team)studiedagen. 



 

Meer informatie kun je opvragen bij Tamara Oomkes: 
M: directie@zonnewieldebilt.nl 
 
Sollicitatieprocedure: 

 Brieven met CV kunnen worden gericht aan Tamara Oomkes 
(directie@zonnewieldebilt.nl) 

 Sluitingsdatum vacature is dinsdag 14 juli 2020 

 Alle kandidaten krijgen woensdag 15 juli 2020 bericht 

 De gesprekken vinden plaats op donderdag 16 juli 2020 

 Er wordt een gesprek gevoerd met de sollicitatiecommissie, bestaande uit 
directie, de ib’er en twee andere collega’s. Zo nodig wordt een tweede ronde 
ingepland. 
 

 

We zien je sollicitatie graag tegemoet! 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Op de grens van Utrecht ligt, verscholen in het groen, een 

eigentijdse vrijeschool. Een school die inspirerend onderwijs hoog 
in het vaandel heeft staan. Het Zonnewiel kent de reuring van een 

stadsschool en de gezelligheid en kleinschaligheid van een 
dorpsschool. De school heeft ruim 200 leerlingen, verdeeld over 9 

klassen. Naast het leerkrachtenteam werken we met een fijne 
ondersteunende ‘crew’ en een kindercoach. Samen werken we 
elke dag om ons onderwijs nog inspirerender en levendiger te 

maken. 
www.zonnewieldebilt.nl  
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