
 
 
 
 
 
Dalton Kindcentrum Het P@rk in Brummen zoekt: 
 
 

Onderwijsassistent (schaal 4) 
bovenbouw (groep 6-7)  
1,0 fte  
 

 
Ben jij een enthousiaste en bevlogen 
onderwijsassistent? Heb je ervaring in de 
middenbouw? Affiniteit of ervaring met Dalton? 

Dan zoeken we jou! 
 
 
Dit kun je van ons verwachten: 

• een prettige werkplek op een kindcentrum dat 
volop in ontwikkeling is; 

• een plek waar het nodige van je gevraagd wordt, 
maar waar je ook veel kansen krijgt; 

• een betrokken en enthousiast team; 

• goede begeleiding tijdens je inwerkperiode, maar 
natuurlijk ook daarna; 

• vanwege de krimp betreft dit een tijdelijke 
aanstelling voor ten minste 1 jaar 

 
Dit verwachten we van jou: 

• Je hebt werkervaring als onderwijsassistent in de 
bovenbouw; 

• Je bent enthousiast en houdt van aanpakken;  

• Je vindt samenwerken belangrijk;  

• Je bent sociaal en communicatief vaardig in 
contacten met ouders en collega’s; 

• Je denkt in mogelijkheden; 

• Je bent vaardig met ICT; 

• Je spreekt zonder schroom Engels, aangezien we 
op Het P@rk vanaf groep 1 Engels geven 
 

 
Zin in deze uitdaging? Stuur dan jouw motivatiebrief 
en CV naar marlouvos@archipelprimair.nl uiterlijk 2 
juli a.s. 
 
 
Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact 
op via 0575-561608 of middels bovenstaand email 
adres. 
 

kindcentrum Het P@rk 
Troelstralaan 45 
6971 CN Brummen 
0575 561 608 
kindcentrumhetpark@archipelprimair.nl 
www.kindcentrumhetpark.nl 

 
 

 

 

Een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele 
dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen. Op 
Het P@rk worden kinderen van 7.30 tot 18.30 uur 
continu uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen 
en te laten zien waar zij goed in zijn. In de 
kinderopvang, voor- en naschoolse opvang, 
peutergroep en basisschool. Met ons aanbod 
proberen wij het eigenaarschap van de kinderen te 
vergroten. 

 

Wij werken vanuit de Dalton visie en geven Engels 
aan kinderen vanaf 2 jaar.  

 
 
Onze kernwaarden zijn: 
 

• Samenwerking 

• Zelfstandigheid 

• reflectie 

• vrijheid/ verantwoordelijkheid 

• effectiviteit 
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