
Vacature Obs de Wynbrekker 

 

 

 
De Wynbrekker zoekt i.v.m een zwangerschapsverlof een enthousiaste onderwijsassistent! 
Week 34 t/m 44       vanaf 23 augustus t/m 5 november   aantal uren: minimaal 16  
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn OBS de Wynbrekker in Oosterzee. We hebben een vooruitstrevend, vlot en deskundig team dat 
visiegericht werkt aan de speerpunten van het strategisch beleid van Gearhing. ‘De leerkracht zijn vak terug’ staat 
bij ons hoog in het vaandel. Er heerst een professionele cultuur in een prettige (werk)sfeer.  
Wij starten het schooljaar 2021-2022 met een nieuw onderwijsconcept waarbij groeps-doorbrekend werken hoog 
in het vaandel staat. Je bent dus betrokken bij álle leerlingen en niet gebonden aan één groep.  
 
De school werkt met IPC, international primary curriculum; Great learning, great teaching and great fun…! 
https://ipc-nederland.nl/  
 
Wij zijn onderdeel van onderwijsteam 1 (OT1) dat bestaat uit drie scholen: Abbs de Reinbôge in Bantega, Obs de 
Wynbrekker in Oosterzee en Obs Twa Yn Ien in Echtenerbrug..  
 
Vacature: 
Op de Wynbrekker hebben we vacatureruimte voor een zwangerschapsverlof van 16 uren. Uitbreiding mogelijk 
op basis van coronasubsidies en NPO gelden.  
De voorkeur gaat uit naar de maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend en meer dagen zijn 
mogelijk. We zoeken een onderwijsassistent die zelfstandig een groepje kinderen kan begeleiden. Na deze 
periode is het mogelijk om de uren die voortkomen uit de subsidiepotjes aan te houden.   
 
 
Wij zoeken een professional die: 

• In staat is om samen te werken en te ontwikkelen. 

• Flexibel is. 

• Digitaal vaardig is. 

• Assertief kan en durft te zijn. 
 
 
Wij bieden: 

• Een leuk team met een stevige inzet op  
   ‘de leerkracht zijn vak terug’ en eigen regie. 

• Een dynamische groep met leuke en vlotte  
   persoonlijkheden. 
 
Wil je meer informatie over de vacature op de Wynbrekker dan kun je contact opnemen met Akkelien Bijma.  
(0514) 541242 reacties kunnen naar akkelien.bijma@gearhing.net   
Graag reageren voor 11 juni.  
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