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Wie zijn wij?  
Nutsbasisschool Teteringen is een algemeen bijzondere basisschool voor kinderen 

van 3 tot en met 12 jaar. We tellen op dit moment zo’n 220 leerlingen en bestaan 

10 jaar. 

We werken elke dag heterogeen; kinderen werken met kinderen van verschillende 

leerjaren. Iedereen staat met elkaar in contact. 

Onze lokalen staan open en collega’s werken veel samen. Onze 

ouderbetrokkenheid is groot.  

In de gehele school wordt gewerkt met coöperatieve leerstrategieën. We werken 

met een continurooster; het vijf gelijke dagenmodel.   

Klik op deze link voor een video-impressie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zoeken iemand die.. 

Ons team aanvult ten behoeve van het vertrek van onze huidige onderwijsassistent. 

 

Dagelijks werk je samen met kinderen en collega’s van de groepen 1 t/m 8. Dit doe 

je in onze klassen en op onze werkpleinen. Je neemt het voortouw binnen de 

werkzaamheden die je samen met de leerkracht(en) en de intern begeleider 

vormgeeft.  

Je leert alle kinderen kennen. Dit tijdens het overnemen van de groep, het werken 

met groepjes kinderen binnen en buiten de klas, het in de ochtend welkom heten 

van de kinderen in school als ook tijdens het surveilleren op het plein. 

  

Degene die wij zoeken handelt vanuit onze visie, waarden en normen en draagt 

deze ook uit binnen zijn of haar eigenheid. Hij/zij weet goed samen te werken met 

alle betrokkenen en heeft een sterk reflectief vermogen.  

 

De onderwijsassistent die wij zoeken.. 

✓ Is bevoegd  

✓ Heeft ervaring met zowel het jonge als oude kind 

✓ Is sterk en proactief in zijn/haar communicatie 

✓ Ziet het kind voor wie het is 

✓ Werkt samen om tot ontwikkeling te komen 

 

Wij zorgen ervoor dat.. 

✓ Jij samenwerkt met fijne, ambitieuze professionals 

✓ Jij begeleiding krijgt om je weg te vinden binnen onze school 

✓ De werkomgeving zowel fysiek als figuurlijk open is 

✓ Er naar jou geluisterd wordt en er een mooie samenwerking is binnen ons 

jonge, ambitieuze team 

✓ Jij ieder kind leert kennen: onze school       onze kinderen 

✓ Jij de kansen krijgt om jezelf te ontwikkelen en werkzaam te blijven voor 

onze stichting  

 

 

 

Vacature Onderwijsassistent  
NBS Teteringen – Stichting Nutsscholen Breda 

Wil jij ons, net als wij jou, leren kennen? 
Motivatiebrieven en CV dienen uiterlijk woensdag 5 juli 2021 in het bezit te 

zijn van onze commissie.   

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 12 juli.   

Mailadres: j.smout@nbsteteringen.nl  

Postadres: Breeschot 18, 4847EW TETERINGEN   
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