
 

Basisschool St.-Theresia 
zoekt  een 

  Onderwijsassistent 
wtf 0,5 (verdeling werkdagen in overleg—functiewaardering S4) 

  per 1 augustus 2018  

We vinden het belangrijk dat kinderen op een gemotiveerde manier leren en lekker in 
hun vel zitten. Kinderen  leren al vroeg om met elkaar samen te werken middels coöpe-
ratief leren. We werken met IPC, een integrale manier van werken waarbij wereldoriën-
tatie, techniek en de creatieve vakken thematisch worden aangeboden. Deze werkwijze 
sluit goed aan bij onze visie op onderwijs en het onderwijs in de 21ste eeuw. Bij rekenen 
en spelling werken onze kinderen met de tablets van Snappet.  
 
De vacature is ontstaan vanuit het beleid ‘werkdrukverlaging’.  De werkzaamheden  
zullen plaatsvinden in alle groepen. Werkzaamheden bestaan onder andere uit: 
 het assisteren van de leraar in de groep bij onderwijsinhoudelijke taken. 
 het leveren van een praktische bijdrage aan de organisatie van het                            

klassenmanagement. 
 het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten op schoolniveau.  
 
We zijn op zoek naar een onderwijsassistent die ons team wil komen versterken en die: 
 onze visie op onderwijs onderschrijft (zie schoolgids via www.st-theresia.nl); 
 vriendelijk, open en positief in de school aanwezig is; 
 benaderbaar is voor kinderen en ouders; 
 creatief is; 
 goed kan organiseren; 
 collegiaal is, goed kan samenwerken en communicatief vaardig is; 
 flexibel is, kan relativeren en een gezonde dosis humor bezit; 
 In staat is groepjes kinderen te begeleiden en daarbij zorgt voor een veilig leer– en 

ontwikkelingsklimaat.  
 
 
informatie, procedure & belangrijke data 
Aanvullende informatie, zoals een volledige functieomschrijving, is te vinden via:  
www.st-theresia.nl 
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Tom van Esch (directeur).  
Te bereiken via 06-10019684 
De gesprekken vinden plaats in week 24 of 25 
 
 
sollicitatie 
Uw gemotiveerde reactie en een uitgebreid curriculum vitae kunt u sturen t.a.v. de heer 
Tom van Esch via: t.vanesch@st-theresia.nl  
 
Uw sollicitatie  dient uiterlijk vrijdag 8 juni in ons bezit te zijn.  

Basisschool St.-Theresia maakt deel 
uit van de stichting Sint-Christoffel. 
Deze stichting vormt het bevoegd 
gezag van acht scholen voor primair 
onderwijs in de gemeente Boxtel. 
Hiertoe behoren zeven basisscholen, 
waaronder één in Lennisheuvel,  
en één school voor  
Speciaal Basisonderwijs.  
Iedere school heeft zijn eigen  
karakter en werksfeer. Ongeveer 
1550 leerlingen bezoeken onze  
scholen, waar 155 personeelsleden 
werken.  

Basisschool St.-Theresia is een  
sfeervolle  dorpsschool in  
Lennisheuvel (gemeente Boxtel). 
Vanwege de omvang van de school 
werken we met gecombineerde 
groepen. Om dit goed vorm te geven 
is goed klassenmanagement  
belangrijk. We werken met een 
klein, maar enthousiast en  
hardwerkend team. Iedere collega 
levert een belangrijke bijdrage aan 
de ontwikkeling van de school. 
 
 
Op onze website  staat een filmpje  
waar onze school gepresenteerd 
wordt. 

www.st-theresia.nl 
 
 
 
 
 


