
 

    
 
 
Ben jij bereid te leren? Kom werken bij OPSPOOR!  
 
OPSPOOR biedt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs op 37 scholen in Purmerend en omgeving. Onze leerkrachten zijn meesters in het leren. 
Aan en ván hun leerlingen, aan en van elkaar. Want OPSPOOR spoort aan op ontwikkeling.  
Wij zijn op zoek naar toekomstmakers. In een snel veranderende tijd weet niemand wat de toekomst 
brengt. 
 
Wij zoeken mensen die het een uitdaging vinden het onbekende vorm te geven en onze leerlingen 
helpen hetzelfde te doen. Want zij zijn op hun beurt toekomstmakers! Dat vraagt om creatieve en 
flexibele leerkrachten met het lef om dingen anders te doen. Het vraagt om leerkrachten met een 
eigentijdse visie op later. En op leren. En dat vraagt om mensen met een ondernemende geest en 
ambitie. Ze hebben vertrouwen in zichzelf, in de ander én in de toekomst. 
 
OPSPOOR verbindt heden en toekomst, mensen, culturen en opvattingen. We geven leerlingen wat 
ze toekomt. Is dat ook wat jij wil doen? Bekijk dan onderstaande vacature.   
 
 

Toekomstmakers obs De Eendragt zoekt onderwijsassistent(en)! 
schaal 4 fulltime of parttime (wtf 0,5) 
 
 

                                   
 
 
De school: 
 
OBS De Eendragt is een Vreedzame School van ruim 400 leerlingen met een grote diversiteit 
verdeeld over 16 groepen. Ieder kind voelt zich welkom! We ontwikkelen kinderen tot betrokken en 
verantwoordelijke personen in een democratische gemeenschap. Alle kinderen hebben een stem, 
voelen zich gezien en gehoord en gaan op een positieve manier met elkaar om. We stimuleren 
kinderen hun conflicten met anderen zoveel mogelijk zelfstandig en constructief op te lossen. We 
werken in ons gebouw samen met Baloe, kinderopvang en externe deskundigen. Onze school is te 
vinden in het hart van Wormer. 
  



Het team: 
 
We zijn een enthousiast team met juffen, meesters en specialisten. Behalve leerkrachten werken er bij 
ons ook twee intern begeleiders, onderwijsassistenten, twee vakleerkrachten gymnastiek, een docent 
muziek en beeldende vorming. We  werken hard aan het verrijken en versterken van ons onderwijs. 
We zijn volop in ontwikkeling. 
We bieden een dynamische werkomgeving, in een betrokken en enthousiast team; 

• goede begeleiding en interne scholingsmogelijkheden; 

• een omgeving waarin je jezelf kunt ontplooien; 

• werk in een inspirerende, ondernemende organisatie; 

• een laptop in bruikleen zolang je bij ons werkt. 
 

 
Onze nieuwe collega: 
 

• beschikt over een afgeronde MBO 4 opleiding tot onderwijsassistent 

• werkt goed samen 

• is enthousiast en betrouwbaar 

• werkt graag met kinderen met diverse onderwijsbehoeften 

• kan tegen een stootje 

• denkt mee over onderwijs aan een groep kinderen 

• is empathisch en toegewijd 

• kan improviseren als de situatie hier om vraagt 

• werkt zelfstandig en laat eigen initiatieven zien 

• is breed inzetbaar 

• is ict vaardig 

• regelt praktische zaken 

• omarmt de principes van De Vreedzame School en draagt deze ook uit 
 

Interesse? 

 

Je kunt je sollicitatie voor 6 december 2019  richten aan Joke Sibie, o.v.v. vacature obs De Eendragt. 

Voor vragen kun je met Joke Sibie bellen op 075-6423611. 

 


