
 
Ben jij de leraarondersteuner die wij zoeken? 

 
 

Basisschool de Regenboog Tuindorp zoekt met ingang van 
schooljaar ’21-‘22 een leraarondersteuner 

(1 fte, evt 2 parttimers) 
 
 
Wat verwachten we van jou? 
Als ondersteuner ben je een ‘vliegende keep’. Jouw takenpakket is namelijk divers. Je 
begeleidt kinderen bijvoorbeeld met taal of rekenen en je bereidt dit voor. Maar je 
geeft ook les aan kleine groepjes leerlingen en je kijkt eventueel werk van leerlingen 
en/of toetsen na. Die afwisseling vind jij juist leuk aan je werk. Ook de klas waarmee 
je werkt en het niveau van de kinderen variëren, van groep 1 tot en met groep 8.  
Jij wordt enthousiast van het begeleiden van kinderen. Niets maakt jou blijer dan de 
ontwikkeling van jouw leerlingen zien, dankzij jouw hulp.  
Als leraarondersteuner ben jij een belangrijke schakel voor de leerkracht. Je helpt 
kinderen hun vaardigheden te ontwikkelen en stimuleert hen om het beste uit zichzelf 
te halen. 
Klinkt dit als muziek in je oren? Solliciteer dan bij de Regenboog en sluit je aan bij ons 
ondersteuningsteam. 
 
Functie eisen 
 Je bezit een van de volgende diploma’s: PABO (of daar ben je nu mee bezig), 

HBO Pedagogiek of MBO+ Leraarondersteuner 
 Je bent flexibel en staat open voor een uitdaging 
 Je kunt je goed inleven in verschillende niveaus van kinderen 
 Je bent dol op kinderen en je houdt van lesgeven en/of ondersteuning te 

bieden 
 

Natuurlijk staat er iets tegenover je geleverde inspanningen. Dit krijg je van ons 
terug: 
 Je draagt bij aan het onderwijs van Nederland en hebt dus een belangrijke 

baan 
 Een salaris conform CAO Onderwijs Ondersteunend Personeel 
 Je reiskosten betalen wij: €0,19 per kilometer 
 Via onze PCOU@Academie kun jij trainingen en cursussen volgen 
 Goede begeleiding van de leerkracht en de IB-er 
 Een fijn team dat klaar staat voor elkaar 

 
 
Solliciteren 
Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij de Regenboog je een mooie stap? 
Solliciteer dan meteen. Wie weet, zien we jou binnenkort op onze school. 
Meer informatie over de vacature is te verkrijgen bij Myriam Rijks / Janine Ziemerink, 
directie van de Regenboog (M: 06-48512339, J:06-81407964, 
directie@onzeregenboog.nl). 
 


