
 

 

 

 

 

 
De School met de Bijbel in Streefkerk is een basisschool in het mooie polderlandschap van de 

Alblasserwaard waar christelijk onderwijs op reformatorische grondslag wordt gegeven. Gods Woord 

en de daarop gegronde belijdenisgeschriften hanteren we als norm in alle keuzes die we maken.  

Wij zijn een kleinere, gezellige dorpsschool met grote mogelijkheden! 

 
Wij zijn voor 2020-2021op zoek naar een: 

Onderwijsassistent 
Het betreft een tijdelijke aanstelling van een jaar ter vervanging van een zwangerschapsverlof en 

tijdelijke uitbreiding van OA uren binnen de school. 

 

Benoemingsomvang:  16 uur per week (een andere omvang is bespreekbaar tussen de 8-20 uur per 

week) 

Met ingang van:  31 augustus 2020 voor 8 uur per week verspreid over 2 morgens, vanaf begin 

november wordt de omvang uitgebreid tot 16 uur per week (4 morgens) i.v.m. 

een zwangerschapsverlof van één van onze collega’s. Bij einde verlofperiode 

(medio maart) valt de benoemingsomvang terug naar 8 uur per week tot aan 

het einde van het cursusjaar.  

 

Wij zoeken iemand die: 

 De grondslag van de school, Gods onfeilbaar Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, 

onderschrijft en dit in leer en leven uitdraagt zowel binnen als buiten de school; 

 (Belijdend) lid is van één van de kerken op gereformeerde grondslag zoals vermeld in ons 

identiteitsprofiel; 

 Graag de handen uit de mouwen wilt steken; 

 Een lerende houding heeft en graag wil groeien in het vak; 

 Zelfstandig kan werken en goed kan samenwerken;  

 Feeling heeft met het oudere kind; 

 Boven de lesstof van groep 7/8 staat en zich hierin wil verdiepen; 

 Gestructureerd kan werken en (enige) kennis heeft van Parnassys; 

 2-5 morgens per week beschikbaar is, als je flexibel kunt uitbreiden qua uren is dat een pré.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Wij bieden je: 

 Vertrouwen en verantwoordelijkheid; 

 Afwisselende werkzaamheden;  

 (Inwerk)begeleiding; 

 Een gezellig, saamhorig team; 

 Een fijne, samenbindende gemeenschap van ouders, leerkrachten en leerlingen. Bij ons zal je je 

snel op je gemak voelen; 

 Salariëring conform CAO Primair Onderwijs, afhankelijk van opleiding en ervaring schaal 4/5. 

 

Word je er enthousiast van en denk je een bijdrage te kunnen leveren aan onze schoolorganisatie? 

Solliciteer dan door een brief met CV te sturen, voorzien van een maatschappelijke en kerkelijke 

referentie, naar h.denouden@smdbstreefkerk.nl  

Een kennismakingsbezoek behoort ook altijd tot de mogelijkheden.  

We zien je brief graag uiterlijk D.V. woensdag 10 juni tegemoet. Wij laten dan z.s.m. een 

reactie horen! 

De eerste gespreksronde is nog niet ingepland.  
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