
Vacatures  

 

Leerkracht groep 1/2 en invalleerkrachten 
I.v.m. zwangerschapsverlof van verschillende collega’s zijn er tijdelijke vacatures bij ons op school 
ontstaan. Maar nog niet elke vacature is ingevuld… We zoeken nog altijd naar een juf of meester 
voor onze kleuters! 

Voor groep 1/2 (27 leerlingen) zoeken we een nieuwe collega! Kom je vanaf januari 2023 ook bij ons 
werken? Je zal je in de klas en bij ons op school snel thuis voelen! 

Wil je wel aan de slag in het onderwijs, maar niet structureel elke week een vaste dag voor dezelfde 
groep? We zijn ook nog op zoek naar flexibele invalleerkrachten! Neem contact op voor meer 
informatie! 

 

Onderwijsassistente en pedagogisch medewerker 
I.v.m. verhuizing van onze onderwijsassistente én pedagogisch medewerker van Kind & Co, ontstaan 
er twee vacatures die prima gecombineerd kunnen worden. 

Als onderwijsassistente ben je werkzaam in én voor verschillende groepen in onze school. Je werkt 
individueel met kinderen, biedt extra handen in de klas of neemt even een les over als de leerkracht 
een overleg heeft of zelf zorg biedt.  

Kortom, een leuke, afwisselende functie in een leuk team van onderwijsassistenten en leerkrachten! 

Bij de school zijn ook een aantal kindvoorzieningen gerealiseerd. Op vier ochtenden draait er een 
peutergroep en op 3 middagen bieden we Buitenschoolse Opvang aan (BSO). Vind je het leuk om 
met jonge kinderen te werken, hun ontwikkeling te stimuleren en hen (evt.) na schooltijd op te 
vangen? 

Het aantal uren/dagdelen is in overleg. De vacature onderwijsassistente is ca 12-14 uur, die van 
pedagogisch medewerker ca 12-14 uur. Je kunt bij ons vanaf januari 2023 aan de slag! Meer 
informatie is te vinden op de website van Kind & Co: 

https://werkenbijkindencoludens.nl/ad/pedagogisch-medewerker-peutergroep-de-bouwsteen-
boskoop-11-uur/7ykqkq 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wie zijn wij?  
o Reformatorische school in Boskoop 
o Ruim 230 kinderen en 35 collega’s 
o Enthousiast, gemotiveerd en deskundig team 
o We werken samen met betrokken ouders 

 

Wie zoeken wij? Iemand die… 

o een hart heeft voor het reformatorisch onderwijs 
o met liefde, passie en toewijding met kinderen werkt  
o ziet wat een kind nodig heeft en sterk is in leerlingenzorg 
o goed samenwerkt in een team 

 

Wat bieden wij? 

o Inschaling conform cao ref. primair onderwijs 
o Klein contract mogelijk 
o Goede begeleiding en inwerkperiode die evt. al in december begint. 
 

Hoe solliciteer jij? 

Kom je een dagdeel met ons meedraaien, zodat je sfeer kunt proeven bij ons op school? 
 
Voor het maken van een afspraak of meer informatie over de vacatures neem contact op met:  
 
Willemiek van Belzen  onderbouw-coördinator 06-11677215 (leerkracht groep 1/2) 
Marien Golverdingen  directeur-bestuurder  06-13606432 (OA/invalleerkracht) 
Raphaëla Gouweleeuw  unitmanager Kind & Co  06-15392521 (Pedagogisch medewerker) 
 

Onze kinderen zien uit naar je sollicitatie!  

Duaal studenten, herintreders, lio-stagiaires en gepensioneerden kunnen ook reageren! We zien je 
sollicitatie z.s.m. tegemoet via directie@ehsboskoop.nl.  

  


