
 
 

PCBO Voorst zoekt voor CBS Oase in Twello voor het schooljaar 2022/2023 
een LEERKRACHTONDERSTEUNER (0,3/0,4 FTE) 

 
Ben jij het extra paar handen en ogen dat we voor onze leerlingen nodig hebben, voor een 
afwisselende rol in verschillende groepen? 
 
Samen met de vaste leerkracht zorg jij voor structuur en planning in de klas en daarbij bied 
jij de leerlingen een veilige haven. Naast de primaire taken van het ondersteunen bij het 
onderwijsprogramma, het verzorgen van de lessen en de leerlingenbegeleiding lever je ook 
bijdrage aan de brede inzetbaarheid in de school. Jij bent pedagogisch en didactisch 
onderlegd en hebt de behoefte jezelf te ontwikkelen en verder te professionaliseren in 
kennis en vaardigheden die behoren tot het vak. Je hebt een belangrijke rol en bent 
onmisbaar. Samen met jouw collega’s zorg jij ervoor dat iedere leerling écht de aandacht 
krijgt die zij nodig hebben. 
 
CBS De Oase is een The Leader in me school, we werken aan de 7 ‘gewoonten’ van Stephen 
Covey. De school groeit momenteel in leerlingaantal en heeft 180 kinderen, verdeeld over 7 
groepen. De school is gesitueerd in een geheel nieuw gebouw, samen met nog twee scholen 
en kinderopvang. Samen vormen we een Brede School. 
 
Onze nieuwe collega 

• heeft het diploma leraarondersteuner 

• wil werken met de gewoonten van ‘The Leader in me’; 

• is als vliegende keep flexibel en creatief; 

• neemt verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van leraren en (individuele) 
leerlingen binnen en buiten de lessen; 

• kan lessen voorbereiden en lesgeven in kleine groepjes. 

• kan zich vinden in de protestants christelijke identiteit van De Oase. 
 
Wij bieden: 

• Een tijdelijk dienstverband met ingang van 1 augustus 2022 voor de duur van één jaar 
met de mogelijkheid tot verlenging. 

• Een enthousiast, collegiaal, betrokken en gedreven team; 

• Veel ontwikkelmogelijkheden; 

• Inschaling conform CAO PO in schaal 7. 
 

Heb je interesse?  
Stuur dan uiterlijk donderdag 12 mei 2022 een brief met motivatie 
en CV naar het volgende mailadres: vacature-
deoase@pcbovoorst.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats om 
maandagmiddag 16 mei 2022 na 16.00 uur. 
 
Voor meer informatie kun je in de week van maandag 9 mei 2022 
contact opnemen met de directeur Monique Rodenburg telefonisch 
(0571 27 24 00) of per mail (m.rodenburg@pcbovoorst.nl). 
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