
 

 
Plaatsingsdatum 29-11-2021 
Sluitingsdatum 13-01-2022 
Met ingang van  01-03-2022 
Dienstverband Vervangingsbenoeming met uitzicht op een vast dienstverband na 

de zomervakantie voor 0,4000 fte. 
FTE 1,0 fte  

 
Juliana van Stolbergschool  
Ontmoeten kan uitgelegd worden in de zin van “samen”. Samen gaan we voor de ontwikkeling van 
de kinderen. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Samen lossen we problemen op. 
Samenwerken en van elkaar leren vinden we belangrijk. Ont-moeten kan ook uitgelegd worden als 
niet-moeten. Hiermee geven we aan dat we betekenisvol onderwijs geven.  
 
Naast het werken met methoden creëren we momenten om het inzicht van de kinderen op een 
speelse of ontwikkelingsgerichte manier te versterken.  
 
Projecten op dit gebied zijn:  

- Passend rekenen en wiskunde onderwijs nieuwe WIG-5 methode, (met sprongen vooruit)  
- Internationale uitwisseling met E-Twinning, Erasmus+ (Engels en Spaans met native     
  speakers) en Early Bird  
- Wetenschap en techniek 
- Vakdocenten bewegingsonderwijs 
- Brabants verkeersveiligheidslabel (BVL) - Natuurleertuin.  

 
Het ontmoeten is ook zichtbaar in de burgerschapsvorming en sociale integratie waaraan we op 
onze school aandacht besteden. Burgerschapsvorming brengt jonge burgers de basiskennis, 
vaardigheden en houding bij die nodig zijn om waar gewenst een actieve rol te kunnen spelen in de 
eigen leefomgeving en in de samenleving. Als school streven we ernaar om een “wereldschool” te 
worden met samenwerkingsvormen en contacten in de wijk, het land en wereldwijd.  
 
 
Willem van Oranje Scholengroep 
Juliana van Stolbergschool is onderdeel van Willem van Oranje Scholengroep. Onze scholengroep 
faciliteert en ondersteunt zeven scholen. Autonome scholen voor primair en voortgezet onderwijs. 
Ieder met hun eigen kenmerken, werkgebied en invulling van de missie.  
Met als gemene deler onze protestants-christelijke signatuur. Een identiteit waar we trots op zijn, 
omdat het ons verbindt en omdat het een ankerplaats biedt in een continu veranderende wereld.  
 
 
 

ONDERWIJSASSISTENT GROEP 7-8 (1,0 fte) 
Juliana van Stolbergschool - Woeringenlaan 20, 5144 CJ  Waalwijk 
 
Vind jij het belangrijk om betekenisvol te zijn voor deze leerlingen? Heb jij zin 
om als onderwijsassistent ons team te versterken? Dan is dit je kans! Onze 
groep 7-8 leerlingen van de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk hebben 
JOU nodig om te groeien.   
 
 
 
 



 

Missie  
“Onze missie is leerlingen te begeleiden op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid in een 

omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot sterke individuen. Met als doel, vol zelfvertrouwen 
een betekenisvolle plek in onze samenleving te vinden. Met zelfvertrouwen en eigenwaarde.” 

 
Wie zoeken wij? 

• Je hebt een afgeronde MBO-opleiding als onderwijsassistent. 
• Je hebt hart voor je leerlingen en het onderwijs. 
• Je straalt plezier uit in je klas en vindt het leuk om je leerlingen verder op weg te helpen. 
• Je beschikt over uitstekende pedagogische en didactische kwaliteiten. 
• Je staat open om jezelf verder te ontwikkelen. 
• Je hebt respect voor de christelijke identiteit van Willem van Oranje Scholengroep. 

 
Wat bieden wij?  

• Een kans om jezelf en je talenten verder te ontwikkelen binnen onze scholengroep.  
• Een benoeming per 1 maart 2022. 
• Een voorlopige aanstelling voor 1,0 fte tot aan de zomervakantie. 
• Na de zomervakantie is er ruimte voor een tijdelijke benoeming tot en met 31 juli 2023 voor 

0,4000 fte. 
• Salarisschaal 5 conform CAO PO. 
• Een TMA (Talent Motivatie Analyse), waarin je in een persoonlijk gesprek direct inzicht krijgt 

in jouw talenten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interesse? 
Hebben we je enthousiast kunnen maken? Solliciteer dan direct! Heb je nog vragen over de functie 
of ben je benieuwd naar de procedure? Bel of mail gerust naar Gerard de Ronde (directeur), 
g.deronde@wvoranje.nl of bereikbaar via 06-54235445. 
 
Sollicitatiebrieven mag je richten aan Hiske Dollevoet vacatures@wvoranje.nl. Reageren kan  
tot uiterlijk donderdag 16 december 2021.  
 
Wij kijken ernaar uit om jouw te ontmoeten! 
 

 

Talent en Ontwikkeling 
Wij hebben oog voor talent! 
 
Willem van Oranje Scholengroep omarmt het 'sterke punten denken'. Het versterken van datgene waar je (in 
de basis) goed in bent. Onze afdeling Talent en Ontwikkeling maakt werk van jouw talent. We bieden je 
uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden afgestemd op jouw behoeften. Met als doel om het beste uit jezelf 
naar boven te halen! 
 


