
 

 
Vacature onderwijsassistent Obs de Tandem (vervanging) 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
       
 

  

 

Jouw profiel 

 Je beschikt tenminste over een afgeronde opleiding 

tot onderwijsassistent (of soortgelijke opleiding); 

 Je wilt graag meedenken en meedoen; 

 Samenwerken is een must, dus je vindt het leuk om 

te doen’ 

 Je bent positief kritisch 

 Je staat open voor ontwikkelingen en 

veranderingen; 

 Je bent flexibel in te zetten op diverse scholen; 

 Je staat stevig in je schoenen; 

 Je bent in staat zelfstandig groepen te draaien; 

 Je denkt in mogelijkheden en bent een goede 

gespreks-en sparringpartner. 

Wat biedt OPRON jou? 

 Een aanstelling van (minimaal) 

0,8 wtf (32 uur); 

 Een prettige werksfeer waarin 

hard werken en humor de basis 

vormen tot persoonlijke groei; 

 Een team met veel kennis en 

kunde; 

 Een Scholengroep met een 

duidelijke identiteit en richting; 

 OPRON Academie, een digitaal 

platform waar medewerkers 

cursussen kunnen volgen; 

 Een salaris conform CAO Primair 

Onderwijs. 

 

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.   

 

Voor vragen over deze vacature kun 

je contact opnemen met Ruud 

Zwinkels, directeur van Obs de 

Tandem, via: 0598-451865. 

Solliciteren kan tot en met 1 juni 

2021 via:  

  

      

         

 

nhubner@opron.nl 

0599 - 696390 

www.opron.nl 

  

 

Algemene informatie  

 

Per 16 juni 2021 tot 30 juli 2021 is Obs de Tandem te 

Zuidbroek op zoek naar een onderwijsassistent voor 

5 dagen in de week. Het betreft in ieder geval een 

minimale aanstelling van 0,8 wtf. 

 

Je komt te werken in een enthousiast team van 

ongeveer 11 medewerkers. Vanuit een duidelijke 

onderwijskundige visie, goede onderlinge 

samenwerking en prettige werksfeer geven wij met 

elkaar vorm aan het onderwijs aan kinderen in 

Zuidbroek en omgeving. 

  


