
 

Basisschool Graaf Jan is een 
gezellige, kleurrijke, open 
christelijke school waar een 
enthousiast team kwalitatief goed 
onderwijs geeft met aandacht voor 
ieder kind in een veilige omgeving. 
 
Wij zijn trots op onze school omdat 
we hier met alle kinderen, ouders 
en leerkrachten vorm geven aan het 
samen leren, werken en groeien in 
een veilige, vreedzame omgeving. 
 
www.graafjan.com 
 

 

 

Graaf Jan behoort tot de SPCO 

Groene Hart. De SPCO heeft 13 

scholen in Harmelen, Linschoten, 

Lopik, Montfoort, Nieuwerbrug, 

Woerdense Verlaat en Woerden. 

 

 

 
www.spco.nl 
 

Onze kinderen in de onderbouw zoeken een  

 lieve onderwijsassistent 
die hen wil helpen! 

  
Jonge kinderen kijken naar jou uit. Ben jij de onderwijsassistent die hen helpt en begeleidt in 

hun ontwikkeling bij lezen, spelen en werken?  Heb je de opleiding tot onderwijsassistent 

afgerond of ervaring als onderwijsassistent? Dan nodigen we je uit om te solliciteren! We 

zoeken een collega voor 12 uur.  

 

Als je, net als wij… 
• het heerlijk vindt om met jonge kinderen te werken; 

• het ontwikkelen van uitdagend onderwijs een passie voor je is; 

• het fijn vindt om met een betrokken team aan ontwikkeling te werken; 

• bewust kiest voor christelijk onderwijs; 

• leren en ontwikkelen een must voor je is; 
Dan ben je meer dan welkom! 
 
Wij bieden je 

• een enthousiast en prettig samenwerkend team; 

• ruimte en mogelijkheden om je te ontwikkelen; 

• een school met positief betrokken ouders; 

• een school die kinderen een uitdagende en rijke leeromgeving biedt; 

• een school waar rust en structuur zorgen voor een veilig en uitnodigend pedagogisch klimaat; 
 

We ontmoeten je graag! 
De vacature is zo spoedig mogelijk en tot de zomervakantie. Over de mogelijkheden daarna gaan 
we met je in gesprek. Heb je interesse? Schrijf je motivatiebrief en mail deze met CV voor 6 
november 2020 naar eric.vanderwal@spco.nl of bel 06 – 135 73 763 
 

  

http://www.spco.nl/
mailto:eric.vanderwal@spco.nl

