
Onderwijsassistent / 
Leraarondersteuner 
24 uur (0.6 fte)

★ Een jaarcontract bij Meerwerf 
voor 24 uur (0,6 fte);

★ Salarisvoorwaarden zijn 
conform cao po;

★ Een chromebook;
★ Bij gebleken geschiktheid en 

voldoende formatie, kan het 
tijdelijk contract worden 
omgezet naar een vast 
(inval)contract.

  Jij:
★ Bezit een diploma Pedagogisch 

Medewerker, Onderwijsassistent, 
Leraarondersteuner of volgt op dit 
moment de PABO;

★ Hebt affiniteit met  verschillende 
culturen en het internationale aspect 
van onze school;

★ Bezit goede pedagogische, didactische 
en communicatieve kwaliteiten;

★ Bent een veilig baken voor jouw 
leerlingen;

★ Bent beschikbaar vanaf maart. 

Villa Kakelbont is een Internationale school in het hart van Den 
Helder. Onze school richt zich op kinderen die net in Nederland 
zijn en nog (bijna) geen onderwijs binnen onze landsgrenzen 
hebben genoten. 

Wij hechten veel waarde aan de (sociale) redzaamheid van 
kinderen: Je fijn voelen in- en grip krijgen op je nieuwe leef- en 
schoolomgeving. Het leren van de Nederlandse taal is daarvoor 
een middel. Taalonderwijs is dan ook dé rode draad binnen ons 
onderwijs. 

Welbevinden en betrokkenheid is voor ons de basis van 
fundamenteel leren. Dit bepaalt ons pedagogisch en didactisch 
handelen: zorgen voor een veilige, optimale leeromgeving waarbij 
we uitgaan van de competenties -maar ook het gevulde rugzakje- 
van elk individueel kind. Zo helpen we onze leerlingen zich voor te 
bereiden op een nieuwe toekomst.

Meer weten over onze school? Kijk dan op 
https://www.villakakelbont.meerwerf.nl/

Villa Kakelbont is onderdeel van Stichting Meerwerf Basisscholen 
Den Helder, wij bieden openbaar onderwijs door heel Den Helder 
en Julianadorp. Wij bieden kwalitatief hoogstaand, innovatief en 
inspirerend onderwijs voor alle leerlingen. Wij zijn één Meerwerf 
met tien unieke scholen, die grote impact hebben op de Helderse 
gemeenschap. Onze scholen kennen veel diversiteit en daar zijn 
we trots op. We zien dit ook graag terug in ons 
personeelsbestand. Hopelijk draag jij daar aan bij.

Wij zijn op zoek naar een Onderwijsassistent of 
Leraarondersteuner voor 24 uur (0,6 fte) vanaf maart.

Interesse?
Mail dan je motivatie, samen met je C.V. vóór woensdag  8 
februari 2023 naar Liset Visser, locatieleider Basisschool Villa 
Kakelbont via directie@villakakelbont.meerwerf.nl met een CC 
naar w.wijnants@meerwerf.nl en psa@meerwerf.nl

Meer informatie? Bel dan naar Villa Kakelbont en vraag naar 
Liset Visser (0223-614741).

Wij bieden:
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