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Promes is een stichting die scholen bestuurt en verbindt in de gemeenten Meppel en 
Staphorst. Wij verzorgen basisonderwijs en gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 
20 jaar, in nauwe samenwerking met kinderopvang en het voortgezet onderwijs. 

Ben jij of ken jij topper van een onderwijsassistent? 
Voor de locatie obs De Berkenhorst in Staphorst zoeken we per 6 maart 2023 een ervaren  
onderwijsassistent C. 
Je werkt iedere ochtend 0,1 en geeft ondersteuning in de kleutergroep. In deze groep zitten 
kinderen met een taal-en leerachterstand.  
Het betreft in eerste instantie een tijdelijke baan. Wanneer er uren voor het nieuwe schooljaar 
binnen de stichting vrij komen ben je uiteraard van harte welkom om te solliciteren.  
 
Wie zijn wij: 
De Berkenhorst is een kleine, open en moderne openbare school. Wij zijn een school waar 
kinderen hun eigen talent op verstandelijk, sociaal-emotioneel en creatief gebied maximaal 
ontplooien naar aanleg, niveau en tempo. Betrokkenheid, uitdaging, veiligheid en een positieve 
sfeer zijn kenmerken die daar bij horen. Daar werken we ook hard aan, omdat dit onderwerpen 
zijn waardoor kinderen met plezier en motivatie naar school gaan en erbij, willen en mogen, 
horen. 

Wie zoeken wij: 
Wij zoeken een ervaren onderwijsassistent die zelfstandig maar ook nauw kan 
samenwerken met de leerkracht. Uiteraard is affiniteit met deze doelgroepen een 
must.  
Onderwijsassistenten met een diploma (niveau 4) worden uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. Inschaling is conform salarisschaal 6 (cao PO). 
Werk je graag samen en neem je initiatief?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Interesse? Stuur dan een mail met je motivatie en beschikbaarheid naar Desiree 
Heinhuis (d.heinhuis@stichtingpromes.nl) voor 17 februari 2023. 
 

 

 
voor inhoudelijke vragen kun je contact 
opnemen met Rob Huizing (directeur) 
r.huizing@stichtingpromes.nl 
0522-461359 

 
 

Promes, waar verhalen samenkomen 
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