
  

  

Wij, basisschool De Vrijhoeve in Sprang Capelle, 

hebben een sterk en enthousiast team dat gezamenlijk 

het resultaatgerichte en innovatieve basisonderwijs 

verzorgt waar De Vrijhoeve zich sinds 1990 op toelegt.   

Wij willen ons team graag op korte termijn aanvullen met 

een onderwijsassistent(e) voor 0,6 FTE. 

Het betreft een reguliere vacature.   
  

  

Wat vragen we van jou?  

• opleiding onderwijsassistent   
• leergierig en flexibele houding  
• je bent in staat om groepjes te begeleiden van groep 1 t/m groep 8  
 

  

Wat bieden wij?  

• vacatureruimte 0,60 FTE  
• een gezellig en behulpzaam team  
• een uitdagende en dynamische werkplek met leren van en met elkaar  
• enthousiaste leerlingen  

  

  

Over De Vrijhoeve  
Wij zijn een reguliere basisschool in Sprang-Capelle. Wij hebben 4 combinatiegroepen met in 

totaal 70 leerlingen.  

 

Wij vormen met elkaar een klein team waardoor samenwerken en elkaar ondersteunen 

belangrijk en natuurlijk voor ons is. Wij leren zelf ook iedere dag en zijn ons bewust van de 

noodzaak van vernieuwing en telkens weer reflecteren op het onderwijsproces en de 

ontwikkelingen in de school.  

  



  

Wij richten ons zowel op de kernvakken (lezen, rekenen, spelling en taal) als op algemeen 

vormende vakken zoals kunst en cultuuronderwijs.  

  

Toekomst De Vrijhoeve  
Wij zijn bezig met nieuwbouw van twee scholen onder een dak: een Kindcentrum. Wanneer 

dat gerealiseerd is verhuizen wij naar Landgoed Driessen.  

  

Stichting Leerrijk!  
Onze school maakt deel uit van Stichting Leerrijk!   

Stichting Leerrijk! omvat veertien scholen binnen het primair onderwijs waaronder één 

school voor speciaal basisonderwijs. Er zijn ongeveer 230 werknemers werkzaam bij Leerrijk!  

en er zijn ca. 3.000 leerlingen verbonden aan de scholen. Er heerst een warme open en veilige 

sfeer en er wordt gewerkt op basis van vertrouwen.   

De scholen van Leerrijk! liggen verspreid in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.   

  

Meer informatie  
Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij de directie van BS De Vrijhoeve: 

Hanneke Buisman of Maud Veraa tel. 0416 – 543350.  

Informatie over de school kun je ook vinden op onze website: www.bsdevrijhoeve.nl 

en/of onze facebookpagina : https://www.facebook.com/Bsdevrijhoeve/  

     

Procedure   
Heb je belangstelling voor deze vacature, reageer dan zo spoedig mogelijk per mail aan de 

directie van de school: directiedevrijhoeve@leerrijk.nl   

De sollicitatiegesprekken worden op zeer korte termijn ingepland. 
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