
  

Groeisaam verzorgt onderwijs op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten 
is er een SBO-school. Groeisaam staat voor goed onderwijs voor alle kinderen, een plezierige leer- en werkomgeving, betrokken leraren, veel aandacht voor 
persoonlijke ontwikkeling, maar ook een goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.  

 

 
Kom jij werken bij Groeisaam?  

Wil jij een fijne werkplek binnen onze scholen in Maas en Waal? Solliciteer dan direct!! 

 
 

 
Kenmerkend voor Groeisaam 
 
Groeisaam is een stichting die onderwijs 
verzorgt op 23 scholen in West Maas en 
Waal, Druten en Beuningen en staat voor: 
✓ Goed onderwijs voor alle leerlingen. 
✓ Een plezierige leer- en werkomgeving. 
✓ Veel aandacht voor persoonlijke 

ontwikkeling. 
 

 

Wie zoeken wij? 
 
We zijn op zoek naar betrokken 
onderwijsassistenten voor vacatures op een 
aantal van onze scholen. Het betreft 
tijdelijke vacatures voor in ieder geval  1 
schooljaar. Kijk of jouw school, groep of 
gehele droombaan erbij zit! 

Wij verwachten dat je: 
 

✓ je bevoegd bent als onderwijsassistent MBO-4; 
✓ enthousiast en betrokken bent; 
✓ op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen in 

het onderwijs. 
 
Hoe kun je solliciteren? 

 
✓ Schrijf een korte motivatiebrief, waarin je begint 

met aangeven: 
- op welke vacature(s) je wilt solliciteren; 
- dat deze baan qua groep, WTF en dagen 

precies bij jou past; 
- waar je voorkeur naar uitgaat, mocht je 

meerdere vacatures interessant vinden. 
✓ Laat weten waarom we jou zouden moeten 

kiezen! 
✓ Voeg een actueel CV toe. 

 
En wij zorgen dat: 
 

✓ je je welkom voelt op onze scholen; 
✓ je onderdeel uitmaakt van een enthousiast, warm 

team; 
✓ je een passende arbeidsovereenkomst krijgt bij 

Groeisaam Primair Onderwijs waarbij inschaling 
plaatsvindt volgens CAO PO (onderwijsassistent A 
salaris min €1.715 – max € 2.434, onderwijsassistent B 
min € 1.750 – max €2.557 bij WTF 1,0). 

We horen graag van jou! 
We nodigen je van harte uit om uiterlijk 21 juni via Meesterbaan.nl te solliciteren en je motivatiebrief en cv aan ons door te geven. Geschikte kandidaten 
worden uitgenodigd door de BBAC (Bovenschoolse Benoemings Advies Commissie). Er volgt dan een gesprek om jouw kwaliteiten en wensen te 
inventariseren. De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 24 juni. Contactpersoon bij vragen is Annemiek Breimer (a.breimer@groeisaampo.nl).  
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Onze vacatures (onderwijsassistent) per 1 augustus 2021: 
(voor het schooljaar 2021/2022) 
 
✓ OBS De Wijzer, WTF 0,8 (groepen 1 t/m 3, werkdagen in ieder geval op 

ma en vr)) 
✓ ’t Klòsterhûfke, WTF 0,7 (groepen 1 t/m 4, werkdagen in overleg) 
✓ De Ruyter, WTF 0,6 (groep 1 t/m 8, werkdagen in overleg) 
✓ De Tweestroom, WTF 0,8 (ervaring met bovenbouw) 
✓ De Laak, WTF 1,0 (groep 1 t/m 4) 
✓ St Victor, WTF 0,7 (groepen 1 t/m 4, werkdagen in overleg) 
✓ De Reuzepas, WTF 0,8 (groepen 1 t/m 3, ma t/m vr) 
✓ Mariaschool, WTF 0,5 (groep 4-5, 5 ochtenden) 
✓ ’t Geerke, WTF 0,8 (groepen 1 t/m 4, ma t/m vr) 
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