
Leerkrachtondersteuner 

8 uur (0,2 fte) 

CorDeo scholengroep - De Bron - Barneveld 

Werkzaamheden 
Kinderen hebben verschillende talenten gekregen. We vinden het op De 

Bron belangrijk dat kinderen deze ontdekken en ontwikkelen. Kinderen die 
dat nodig hebben, bieden we extra uitdaging of zorg zowel binnen als 

buiten de groep. 

De leerkrachtondersteuner speelt hierin een belangrijke rol. Je wordt 
flexibel ingezet onder supervisie van een leerkracht, door aan de slag te 

gaan met groepjes kinderen uit groep 1 tot 8, of te werken aan leerdoelen 
met individuele kinderen. Je bent er ook om de leerkracht te 

ondersteunen in de groep. Regelmatig heb je overleg met de leerkracht en 

samen met de intern begeleider bespreek je de leerdoelen die de 
leerkrachten aanvragen of stellen voor de kinderen. Synergie is daarbij 

ons sleutelwoord (dit is ook één van de zeven gewoontes: samen kun je 

meer!). 

Wat wij vragen 

• Je gelooft in God, wilt Jezus volgen en wilt bijbelgetrouw onderwijs 
van daaruit mede vormgeven en je kunt 

onze identiteitsverklaring ondertekenen; 
• Je hebt een afgeronde opleiding als leerkrachtondersteuner; 

• Je hebt affiniteit met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 

• Je kunt goed samenwerken met kinderen en collega's; 
• Je bent flexibel, zelfstandig en pro-actief; 

• Je denkt in mogelijkheden en oplossingen. 

Wat wij bieden 

• Prettige werkomstandigheden; een salaris en arbeidsvoorwaarden 

conform CAO-PO, inschaling als leerkrachtondersteuner; 
• Een enthousiast, betrokken en professioneel team. We doen het 

echt samen; 

• De kans om zelf te groeien in persoonlijk leiderschap, omdat wij op 
De Bron werken met de 7 gewoonten van Covey. Iedere 

medewerker op De Bron krijgt zelf ook een introductietraining hoe je 
dit persoonlijk en in de klas kunt vormgeven;  

• Flexibiliteit in werkuren en werkdagen. 

Informatie 

https://debronbarneveld.nl/
https://debronbarneveld.nl/
https://cordeoscholen.nl/wp-content/uploads/2021/01/Identiteitsverklaring-Medewerker-CorDeo-vastgesteld-20201208.pdf
https://debronbarneveld.nl/de-7-gewoonten/


Solliciteren kan t/m 27 januari 2023 door je motivatie en CV te versturen 
via de sollicitatiebutton. Meer informatie nodig? Neem dan contact op met 

Frank Neerhof, interim directeur via telefoon of informatiebutton. Of met 

Dorien Hoekzema via dorienhoekzema@cordeoscholen.nl. 

Organisatie: CorDeo scholengroep 
Contactpersoon: Frank Neerhof, interim directeur 

Telefoon: 0342-493280 

 

mailto:dorienhoekzema@cordeoscholen.nl

