
 
 

 
 
 
 

Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

Papendrecht-Sliedrecht telt negen  

basisscholen met in totaal zo’n 1850 

leerlingen. 

 

OPOPS biedt onderwijs dat zich richt 

op de voorbereiding op de 

samenleving, optimalisering van 

talentontwikkeling en ontwikkeling 

van een eigen identiteit waar 

verdraagzaamheid onderdeel van 

uitmaakt. 

De stichting staat voor leren van en 

met elkaar, met respect en vanuit 

wederzijdse betrokkenheid, in een 

uitdagende en veilige  

leeromgeving, dicht bij huis én 

midden in de samenleving. 

 

Kindcentrum Anne Frank in 

Papendrecht is een centrum waar 

kinderen, leerkrachten en ouders 

nauw met elkaar samenwerken. 

Een kindcentrum met oog en oor voor 

elkaar; voor iedereen.   

Met ons enthousiaste team dragen wij 

een duidelijke visie op het onderwijs 

uit.   

‘Al onze leerlingen hebben recht op 

goed onderwijs. Dat is ook wat wij 

willen bieden.’ 

                                                  
Ben jij op zoek naar een ambitieuze omgeving, midden in de samenleving, waar leren met en van elkaar voorop staat? Stichting OPOPS 

heeft vanaf 1 januari 2022 een leuke vacature op obs Anne Frank! Wij zijn op zoek naar een enthousiaste duizendpoot die OBS Anne Frank 

wil ondersteunen.   

Schoolondersteuner (onderwijsassistent) 
0.5 fte (schaal 4) 

Werktijden in overleg 

 

Ben jij de schoolondersteuner die wij zoeken?   

Als schoolondersteuner houd je toezicht op de leerlingen onder schooltijd en draag je 

bij aan een veilig schoolklimaat. Jij bent mede het gezicht van de school. Je bent vaak 

het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en gasten die de school bezoeken. 

Je ziet toe op de absentie van leerlingen en draagt zorg voor de administratieve 

verwerking. Je ondersteunt de leerkrachten door onder schooltijd ondersteunende 

taken uit te voeren binnen de groepen en bij te dragen aan het onderwijsproces.   

Ook ziet de schoolondersteuner toe op een opgeruimde schoolomgeving; signaleert 

eventuele onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en ziet toe op de adequate 

beveiliging van het gebouw tegen brand, inbraak, etc. Tevens verleen je hulp bij 

eventuele calamiteiten en voer je huishoudelijke werkzaamheden uit. 

 

Wie zoeken wij? 

Je bent (bijna) in het bezit van het diploma Onderwijsassistent of soortgelijk diploma op MBO niveau of bereid deze te behalen en je 

verder te ontwikkelen. Je hebt goede communicatieve eigenschappen, weet van aanpakken en kan goed in een team werken.  

 

Wat bieden wij jou? 

Je werkt in een omgeving met betrokken collega’s. Samen zorg je voor een prettige en veilige leeromgeving. De arbeidsvoorwaarden zijn 

volgens de CAO PO. Daarbij voeren wij een aantrekkelijk professionaliseringsbeleid en bieden wij onze medewerkers extra regelingen zoals 

een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, een fietsenplan en een uitruilregeling.  

 

Informatie en solliciteren 

Voor meer informatie of vragen kun je terecht bij Ben Biesheuvel, schooldirecteur, via 06-27207469 (bereikbaar op werkdagen tussen 

09:00 en 17:00 uur). Je sollicitatiebrief met CV ontvangen wij graag uiterlijk 10 december 2021. Deze kun je richten aan OBS Anne Frank, 

t.a.v. b.biesheuvel@obsannefrank.nl.  

 

OBS Anne Frank, Rozenstraat 36 3353 VH, Papendrecht www.obsannefrank.nl 

 

http://www.obsannefrank.nl/

