
 

 
Vacature onderwijsassistent nieuwkomersklas (anderstaligen) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
       
 

  

Jouw profiel 

 Je bent pedagogisch en didactisch sterk; 

 In het bezit van een mbo niveau 4 diploma 

onderwijsassistent;  

 Affiniteit met anderstaligen; 

 Je kent de achtergrond van de leerlingen; 

 Biedt ondersteuning aan de leerkracht; 

 De data kan analyseren, interventies kan 

vaststellen en borgen in de schooldocumenten; 

 Begrijpt dat vluchtervaringen de cognitieve 

ontwikkeling kunnen belemmeren; 

 Je staat open voor tips en trucs van collega’s; 

 Je laat een rustige en consequente houding zien; 

 Je bent in staat om te anticiperen op onverwachte 

situaties en daarin snel kan schakelen; 

 Graag werkzaam in een team waarin ervaringen 

delen en leren van elkaar de gewoonte is. 

 

Wat biedt OPRON jou? 

 Een zelfstandige en veelzijdige 

functie bij een organisatie die 

volop in ontwikkeling is; 

 Een Scholengroep met een 

duidelijke identiteit en richting; 

 Een werktijdfactor van 0,4 – 

0,7; 

 Een hard werkend, enthousiast 

team met hart voor de 

leerlingen; 

 Een prettige werksfeer waarin 

serieuze zaken worden 

afgewisseld door humor; 

 Salaris conform CAO PO 2019-

2020. 

 

Scholengroep OPRON staat voor goed openbaar onderwijs in de gemeenten Midden-Groningen, Stadskanaal 

en Veendam. Binnen onze scholen stellen wij kinderen in staat hun eigen talenten en persoonlijkheid te 

ontdekken en te benutten. Elke leerling telt mee, ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging. Wij 

respecteren elkaar, zijn in contact met ouders en participeren in onze samenleving. Wij waarderen onze 

medewerkers die iedere dag weer de verantwoordelijkheid nemen het beste uit leerlingen, collega’s en 

zichzelf te halen.   

 
  

 

Algemene informatie nieuwkomersklas 

De Mr. Neuteboomschool start binnenkort met een 

nieuwkomersklas (anderstalige leerlingen) waar 

leerlingen uit diverse landen instromen die veelal 

nauwelijks/geen onderwijs hebben gehad.  

 

De tweede taalverwerving, de woordenschat- en de 

sociaal emotionele ontwikkeling staan centraal in het 

aanbod voor deze doelgroep. Binnen de school is de 

kennis en de expertise aanwezig om de leerlingen in 

hun ontwikkeling te begeleiden. 

 

Meer informatie  

 

Voor vragen over deze vacature 

kun je contact opnemen met 

Marion van der Veen, directeur van 

Mr. Neuteboomschool, via  

0599612211.  

  info@opron.nl 

 www.opron.nl  
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