
 

 

 
 
 
Christelijke Scholengroep De 
Waard heeft zestien scholen 
onder haar bestuur, waaronder 
veertien scholen voor 
basisonderwijs, één school voor 
SBO en één school voor ZML. 
 
De scholen staan verspreid in  
de Hoeksche Waard.  
Eén school bevindt zich in  
Middelharnis.  
 
De scholen worden door 2800 
leerlingen bezocht. 
 
Er werken 350 personeelsleden. 
De leiding van CSG De Waard  
ligt bij het College van Bestuur, 
dat hierbij wordt ondersteund  
door het bovenschools  
managementteam en het  
bestuurskantoor 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CBS Keuchenius is een school in beweging. 
Een enthousiast en betrokken team werkt aan de ontwikkeling van een ‘school met 
Talent’. Deze visie geven wij vorm door meer accent te leggen op de persoonlijke 
ontwikkeling van leerlingen, individuele leerlijnen via weektaken, het leggen van 

eigen verantwoordelijkheid bij de leerlingen en het toepassen van de principes van 
meervoudige intelligentie. 

 
Wij zoeken met ingang van medio januari 

 

een enthousiaste onderwijsassistent 
voor de ondersteuning van onze groepen 1/2 

in een benoeming voor 0,2360 fte  
bij voorkeur 5 dagen in de week, elke ochtend 2 uur 

 
Wij zoeken een onderwijsassistent die: 
● wil werken vanuit zijn/haar passie om groepen leerlingen pedagogisch en 

didactisch te ondersteunen / coachen 
● ervaring heeft bij het begeleiden van kleine groepen leerlingen 
● een goed pedagogisch-didactisch klimaat versterkt en ondersteunt 
● wil werken in een open en plezierige sfeer, waardoor we van en met elkaar leren 
● vanuit zijn/haar christelijke identiteit kinderen en ouders voorleeft hoe we met 

elkaar om willen gaan  
● zich op bovengenoemde gebieden verder wil ontwikkelen 

 
Wij bieden onze nieuwe collega: 
● een gezellig en gemotiveerd team dat zichzelf en de school graag verder 

ontwikkelt 
● een uitdagende werkomgeving waar doordacht initiatief gewaardeerd wordt 
● een prettig ingericht schoolgebouw als werkomgeving 
● een tijdelijke benoeming tot vrijdag 19 juli 2019 
 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Marco de Jong, directeur van de school. tel. 06 14150115. 
 
Sollicitatiebrieven kunnen vóór 14 januari 2019 worden gemaild naar Christelijke 
Scholengroep De Waard, ter attentie van mevrouw M. Ordelman, 
m.ordelman@csgdewaard.nl o.v.v. sollicitatie Keuchenius. 
 
 
De sollicitatiegesprekken zullen naar verwachting plaatsvinden in de week van 14 januari 2019. 
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