
 

Mantum is een vereniging van samenwerkende reformatorische scholen en scholen met de Bijbel.  
We bieden eigentijds, herkenbaar onderwijs van hoge kwaliteit.  
Tot Mantum behoren de Eben-Haëzerschool in ’s-Gravenzande, de Eben-Haëzerschool in Den Haag,  
de Johannes Calvijnschool in Vlaardingen en de School met de Bijbel in Benthuizen. 

Voor de Eben-Haëzerschool in ‘s-Gravenzande zoeken we een: 
Onderwijsassistent 
2 dagen per week | +/- 16 uur 
 
Met ingang van D.V. 30 augustus 2021 
 

De precieze omvang van de functie is bespreekbaar, evenals de werktijden en verdeling van de uren over de 
werkdagen (2 hele dagen of meerdere dagdelen).   

 
Je functie 

De volledige functiebeschrijving is te lezen in de bijlage ‘Functiebeschrijving Onderwijsassistent’.  
 
De werkzaamheden die je bij ons op school met name gaat doen:  
- het ondersteunen van de leerkracht bij het verrichten van onderwijsinhoudelijke taken; 
- het begeleiden van (groepjes) leerlingen; 
- het incidenteel vervangen van een groepsleerkracht (bijv. tijdens gesprekken met leerlingen); 
- observeren van leerlingen, signaleren en bespreken met de leerkracht; 
- assisteren bij het samenwerken van leerlingen; 
- overige werkzaamheden die verband houden met de functie. 
 
Jouw profiel 

Je onderschrijft de grondslag van de school van harte en wilt het christelijk onderwijs dienen. 
Je bent iemand die graag wil samenwerken met collega’s en die het beste onderwijs wil geven aan 
onze kinderen. Je bent de onderwijsassistent die er is voor de kinderen en hen ziet en begrijpt.  
 
Over ons 

De Eben-Haëzerschool is de enige reformatorische school in het Westland. De school wordt bezocht 
door zo’n 140 leerlingen en heeft de kenmerken van een streekschool: ouders kiezen bewust voor de 
Eben-Haëzerschool en zijn betrokken bij het onderwijs, het team en de school.  
 
Informatie en sollicitatie  

Heb je interesse? Neem dan contact op met J.G. (Jacoline) Ruijgrok, directeur, telefoon (06) 106 559 
03 (bel gerust!). Wil je solliciteren? Stuur je sollicitatie, voorzien van CV, uiterlijk D.V. zaterdag 19 
juni 2021 naar J.G. Ruijgrok: directie@ehssg-mantum.nl.   
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