
 

 

 

 

Thula is een nieuwe vrijeschool in Amsterdam Oost, waar de initiatiefkracht van ouders voelbaar is. 

Wij werken vanuit het gedachtegoed van de rijkdom van diversiteit en zetten ons als team in om 

verschillende culturen en achtergronden een plek te geven in ons onderwijs. We willen de kinderen 

een veelheid aan perspectieven meegeven opdat zij zich in vrijheid tot de wereld kunnen verhouden. 

Dat doen we in een grootstedelijke omgeving en met gebruikmaking van onze nabije omgeving, 

waaronder het Flevopark en het Oosterpark. We zijn een school met ‘wortels in de wijk’ en ‘blik op 

de wereld’.  

 

Wij zijn wij op zoek naar  

een onderwijsassistent die thuis is in alle klassen  

(wtf in overleg) 
 

Thula bestaat nu drie jaar. Onze school telt zeven klassen; 3 kleuterklassen en klas 1 t/m 4. De school 

groeit ieder jaar met een klas, tot een volledige stroom. Als onderwijsassistent word je in het 

schooljaar 2021/2022 ingezet in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Met jouw 

aanwezigheid hebben leerkrachten meer tijd en ruimte om gerichte aandacht te geven aan de 

ontwikkeling van de leerlingen in de groep. De dagelijkse werkzaamheden zullen in overleg met de 

schoolleiding en de leerkracht worden vastgesteld. 

Leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning 
- Je verzorgt het begeleid inoefenen van lesstof en/of vaardigheden van individuele leerlingen 

en/of kleine groepjes leerlingen; 
- je stimuleert leerlingen tot luisteren, concentreren, vragen te stellen e.d.; 
- je verricht algemene onderwijsondersteunende taken zoals het voorbereiden van 

lesmateriaal of de inrichting van de ruimte; 
- je levert een bijdrage aan schoolactiviteiten zoals onze jaarfeesten. 

  
Jij … 

- hebt een onderwijsgerelateerde opleiding afgerond; 

- beschikt over sterke pedagogische en didactische vaardigheden en de sensitiviteit om aan te 

sluiten bij individuele kinderen; Je hebt vaardigheid in het omgaan met en begeleiden van 

leerlingen. 

- kan (of wil leren) aansluiten bij ons antroposofisch en interculturele gedachtegoed;  

- hebt een open en initiatiefrijke houding naar kinderen, collega’s en ouders;  

- spiegelt de kinderen en leeft hen voor in het leren en in het mens-zijn. 

 

Wij bieden jou… 

• een werkomgeving in een grootstedelijke vrijeschoolcontext; 

• werken met relatief jonge kinderen;  



• een klein team met enthousiaste, gedreven collega’s. 

Heb je zin en energie om een bijdrage te leveren aan onze mooie school? Stuur dan jouw CV en 

motivatie voor 30 september 2021 naar mariekedegraaf@vrijeschoolthula.nl. Wij kijken ernaar uit je 

te ontmoeten!  
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