
 

 

WIE ZIJN WIJ? 

IKC de Regenboog in Bemmel telt ruim 

250 leerlingen verdeeld over 11 groepen.  

Vanwege subsidiemiddelen zijn wij per 

direct op zoek naar een 

onderwijsassistent die ons team komt 

versterken. 

Op IKC de Regenboog werken we zowel 

met heterogene als homogene groepen. 

De sociaal emotionele ontwikkeling van 

ieder kind staat bij ons hoog in het 

vaandel. Wij gaan uit van de kracht van 

het verschil en sluiten aan bij deze 

verschillen. Leren betekent bij ons zowel 

gestructureerd werken aan taal en 

rekenen als aan identiteitsontwikkeling. 

Wij zorgen voor een veilige en plezierige 

leeromgeving. Het vergroten van sociale- 

creatieve vaardigheden, zelfstandigheid, 

zelfredzaamheid, zelfbeheersing, 

zelfreflectie en zelfvertrouwen vormen 

het van ons onderwijs- en opvang 

aanbod. 

ENTHOUSIAST? 

Tot en met 16 mei 2021 kunt u een 

motivatiebrief met CV mailen naar 

directieregenboog@stichtingatos.nl en 

richten aan de directeur, Niki Peeters. 

De gesprekken vinden plaats in de week 

van 24 mei 2021. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de directeur, Niki Peeters 

(0481 46 12 42) of kijkt u op onze website 

www.regenboog-bemmel.nl 

Bij gelijke geschiktheid hebben interne 

kandidaten voorrang. 

Onderwijsassistent  

(0,825 wtf, 33 uur) 

WIJ ZIJN PER DIRECT TOT 15 JULI 2022 

OP ZOEK NAAR 

Een onderwijsassistent voor IKC de Regenboog op 

maandag tot en met vrijdag (0,825 wtf, 33 uur).  

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 

8.00-15.30 uur en op woensdag van 8.00-13.00uur. 

WIJ ZOEKEN EEN BEVLOGEN COLLEGA 

• Wiens hart ligt bij het werken met kinderen; 

• Die aansluit bij de onderwijsbehoeften van een 

kind; 

• Die proactief is en initiatiefrijk; 

• Die nieuwsgierig en leergierig is; 

• Die open met kinderen, collega’s en ouders 

communiceert; 

• Die zowel pedagogisch als didactisch in staat is de 

leerkrachten te ondersteunen; 

• Die flexibel ingezet kan worden (ochtenden groep 

3, middagen flexibel in de hele school) 

• Die in het bezit is van een relevant diploma. 

WIJ BIEDEN 

• Een Integraal Kindcentrum dat volop in 

ontwikkeling is; 

• Een gedreven en enthousiast team dat nieuwe 

collega’s warm ontvangt; 

• Een tijdelijke aanstelling vanaf zo snel mogelijk  

tot en met 15 juli 2022 conform CAO-PO 

(startdatum in overleg). 
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