
 

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 
zijn wij voor de Wilhelminaschool in Woerden op 

zoek naar een: 

enthousiaste onderwijsassistent 

 
Omvang in werktijd: 20 uur (in overleg te verdelen over 3 of meer dagen)  
Salariëring: schaal 4  

 

Wij zoeken iemand die: 

 Uit overtuiging kiest voor het christelijk onderwijs. 
 Kinderen vanuit een positieve houding benadert en bevestigt. 
 Kinderen motiveert om het beste uit zichzelf te halen. 
 Met een gezonde dosis humor een bijdrage levert aan een prettige 

sfeer op school. 
 Leerkrachten kan ondersteunen bij het werk in de groep.  
 Flexibel inzetbaar is (over meerdere groepen). 
 Goed kan samenwerken en initiatief neemt.  
 Creatief is en goed kan organiseren.  

 
Wij bieden:  

 Een school op een unieke plek in het hart van Woerden, waar geloof 
en leven samen gaan. 

 Een prettig en collegiaal team, met diversiteit aan talent, dat elke dag 
werkt aan professionalisering.  

 Ouders die met overtuiging voor de Wilhelminaschool hebben 
gekozen. 

 Een school die werkt vanuit de kernwaarden: aandacht, veiligheid en 
gezelligheid. 

 Een school waar onderwijs wordt gegeven met moderne methoden en 
waar hoge opbrengsten behaald worden. 

 Goede begeleiding door collega’s.  
 

Informatie 
Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met  Annelies 
van Zoelen (directeur): 0348‐412432/ 06‐46697179. 
Solliciteren kan  t/m vrijdag 24 mei. Stuur een mail naar: 
anneliesvanzoelen@spco.nl .   
 

 

 

 

 
 
De Wilhelminaschool is een  
moderne christelijke school waar 
het plezierig leren en werken is. 
Kinderen voelen zich bij ons veilig 
en komen tot optimale prestaties in 
een gezellige en gestructureerde 
omgeving. We garanderen  
aandacht voor ieder kind. 
 
Naast onderwijs op niveau hebben 
wij een uitstekend stuk 
leerlingenzorg voor zowel kinderen 
die wat extra ondersteuning kunnen 
gebruiken als voor kinderen die extra 
uitdaging nodig hebben.  
 
www.wilhelminawoerden.nl 
 

 
De Wilhelminaschool behoort tot de 

SPCO Groene Hart. De SPCO heeft 

13 scholen in Harmelen, Linschoten, 

Lopik, Montfoort, Nieuwerbrug, 

Woerdense Verlaat en Woerden. 
 
Hier wordt primair onderwijs 

verzorgd voor 2.700 leerlingen door 

zo’n 250 medewerkers. 
 
www.spco.nl 


