
Leerkrachtondersteuner 

8 uur (0,2 fte) 

CorDeo scholengroep - Pieter Jongelingschool - Arnhem 

Werkzaamheden 
In verband met het zwangerschapsverlof van onze collega zoeken wij iemand die haar 
werkzaamheden over kan nemen. Je werkt 1 dag in de week en neemt de groep van 

een collega over. Degene die je vervangt, heeft tijd voor het voorbereiden van 

thema’s, gesprekken en adminstratie. 

De dag  waarop je gaat werken is flexibel. Onze voorkeur heeft het, dat je een 

periode aan het begin van de week en een periode aan het einde van de week werkt. 

Het werk wat je met de groep doet, ligt voor je klaar en hoor je van tevoren. 

Je hebt in deze vacature geen eindverantwoording voor de groep. 

Wat wij vragen 

• Iemand met een relevant diploma en een passende christelijke identiteit (zie 

ons identiteitsdocument); 

• Een colllega die vanuit liefde met kinderen wil werken naar het voorbeeld van 
Jezus; 

• Een collega die flexibel is en makkelijk kan schakelen; 
• Iemand die goed kan samenwerken; 

• Iemand die in alle groepen inzetbaar is; 

• Iemand die houdt van uitdaging en verschillende taken. 

Wat wij bieden 

• Een fijn en enthousiast team dat je graag welkom heet; 

• Prettige werkomstandigheden en de kans om jezelf te ontwikkelen; 
• Collega’s die je inzet erg waarderen; 

• De leukste kinderen om mee te werken; 
• Een fijne, natuurlijke plek in Arnhem om te werken; 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform COA-PO. Inschaling afhankelijk van je 

diploma en vaardigheden. 

Informatie 
Heb je belangstelling voor deze vacature, dan ontvangen we graag je CV en 

motivatiebrief uiterlijk 30 januari 2023. De gesprekken zullen zo spoedig mogelijk 

daarna plaatsvinden. 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Hester Blok (directeur) via de 

telefoon of de informatiebutton. 

Organisatie: CorDeo scholengroep 

Contactpersoon: Hester Blok, directeur 

Telefoon: 06-36001546 

 

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

