
 

 
 
 
Spaarnesant is een open 
onderwijsinstelling die staat voor 
maximale ontplooiing van al haar 
leerlingen. De scholen van 
Spaarnesant bieden de leerlingen een 
passend onderwijsaanbod en vinden 
het belangrijk dat zij gelukkig zijn op 
school. Leerlingen van Spaarnesant 
maken goed voorbereid en met 
zelfkennis en zelfvertrouwen hun 
volgende stap in het onderwijs en in 
de maatschappij. 
 
Informatie over de school  
www.deparelhaarlem.nl 
 
 

      

 
    

Klassenassistent met verzorgende taak 
 
Wij zoeken een klassenassistent voor het verrichten van verzorgende taken voor 
onze lichamelijk en meervoudig gehandicapte leerlingen. Werkdagen in overleg, de 
woensdag is een pré.  
 
Wie zoeken wij? 
• Je hebt bij voorkeur een afgeronde SPW 3-4 opleiding of een soortgelijke 

opleiding. 
• Je hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring met het werken in het speciaal 

onderwijs  
• Je bent zelfstandig en communicatief vaardig in gesprekken met leerlingen, 

ouders en medewerkers 
• Je bent flexibel en streeft een prettige en optimale samenwerking na met 

leerkrachten, assistenten en paramedici 
• Je onderhoudt fijne en goede contacten met de ouders en andere betrokkenen 
• Je wilt graag werken in een leuk team waarin veel samengewerkt wordt 
 
Herken jij jezelf in dit profiel? Dan ben jij de collega die we zoeken.  
 
Wat bieden wij 
• Een groot en gezellig team met veel kennis en ervaring op het gebied van 

onderwijs, zorg en revalidatie.  
• Hele leuke kinderen die zich optimaal willen kunnen ontwikkelen 
• Een fijn kleinschalig en toch ruim schoolgebouw in een prachtige omgeving 
 
Wat krijg je ervoor 
Samenwerking met een vakkundig team van medewerkers. Salarisschaal 4 CAO 
primair onderwijs, inschaling trede afhankelijk van ervaring. Een tijdelijk contract tot 
het einde van het schooljaar bij Spaarnesant met uitzicht op een vaste aanstelling. 
 
Enthousiast 
Nieuwsgierig geworden? Bel Petra Rampersad (023-5283722) voor meer informatie. 
Solliciteren doe je door jouw sollicitatiebrief met CV en motivatie uiterlijk 4 januari 
2021 te sturen naar petra.rampersad@deparelhaarlem.nl 
 
Benoemingsprocedure  
De benoemingsadviescommissie bestaat o.a. uit de teamleider assistenten, een 
leerkracht, een assistent en een onderwijsassistent. De gesprekken zullen 
plaatsvinden op donderdag 14 januari 2021. 
 

 


