
Onderwijsassistent 

23 uur (0,5-0,6 fte) 

CorDeo scholengroep - De Plantage - Veenendaal 

Werkzaamheden 
Een leuke baan als onderwijsassistent voor ondersteuning in meerdere 

groepen? Op onze school De Plantage in Veenendaal zoeken wij jou! Als 
onderwijsassistent op De Plantage werk je intensief met meerdere 

collega’s (leerkrachten en andere ondersteuners) samen. Je voert heel 
diverse taken uit. Je bent bijvoorbeeld een behoorlijk aantal uren 

gekoppeld aan een leerling met extra ondersteuningsbehoefte, maar ook 
werk je met groepjes leerlingen buiten het lokaal. 

  
Missie en visie van De Plantage 

Wij geloven in God, de God van de Bijbel, door wie wij ons gekend en 
geliefd weten. Zoals God in Jezus naar ons kijkt, willen wij ook naar elkaar 

kijken. Ieder van ons is even waardevol; gemaakt naar Zijn beeld. Wij 
gaan gedreven door Jezus liefde voor goed én christelijk onderwijs, die 

combinatie maakt ons heel gewoon én heel bijzonder. Hierbij ontdekken 

en ontwikkelen de kinderen hun gekregen talenten en mogen wij met 
hen  groeien in het licht van Gods liefde. 

  
Wij geloven in goed onderwijs, als belangrijke pijler in de ontwikkeling van 

onze kinderen en de ontwikkeling van onze maatschappij. Goed onderwijs 
dat kinderen vormt en voorbereidt om zowel in het heden als in het latere 

leven een plek in te nemen. Ons onderwijs is er op gericht elk kind alle 
kansen te bieden om zich te ontwikkelen met de gekregen talenten. We 

bieden hen hiervoor een stevige basis in kennis en vaardigheden. Ieder 
kind ontwikkelt zich op onze school optimaal naar zijn of haar 

mogelijkheden en is daar trots op. 

Wat wij vragen 
Wij zoeken een collega, die 

• gelooft in God, Jezus wil volgen en Bijbelgetrouw onderwijs van 

daaruit mede wil vormgeven; 

• wil samenwerken met de kinderen, ouders en collega’s vanuit een 
persoonlijke visie op ‘het kind’ en ‘het onderwijs’; 

• denkt in mogelijkheden en oplossingen; 
• praktisch en dienstverlenend is ingesteld; 

• zich actief wil inzetten voor de totale schoolontwikkeling; 

• een opleiding tot onderwijsassistent heeft afgerond; 

Van onze kandidaten vragen we dat ze actief christen zijn, actief lid zijn 

van een christelijke kerk en dat ze onze identiteitsverklaring kunnen 

ondertekenen. 

https://deplantageveenendaal.nl/
https://cordeoscholen.nl/wp-content/uploads/2021/01/Identiteitsverklaring-Medewerker-CorDeo-vastgesteld-20201208.pdf


Wat wij bieden 

• Een tijdelijke baan als onderwijsassistent wegens 

zwangerschapsvervanging voor ongeveer 23 uur, verdeeld over 4 

dagen. 
• Een fijne werkplek op onze school waar kinderen en leerkrachten 

dagelijks leren en ontwikkelen. 
• Een school waar kinderen, ouders en personeel geloven in God, voor 

en met Hem willen leven en samen gáán voor goed en christelijk 
onderwijs. 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO – PO. 

Informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jim van Geest, 

locatiedirecteur. Reageren via de sollicitatiebutton. 

Organisatie: CorDeo scholengroep 
Contactpersoon: Jim van Geest, locatiedirecteur De Plantage 

Telefoon: 06-10601233 

 


