
   
 

Ben jij leerkracht PO of onderwijsassistent en wil jij  
kinderen uit de noodopvang in Doetinchem helpen bij hun ontwikkeling? 

 
De gemeente Doetinchem, Iselinge Hogeschool en PRO8 starten samen een noodopvang klas in 
Doetinchem. We willen deze kinderen onderwijs en een veilige (leer)omgeving bieden. Wil jij voor 
deze kinderen echt iets betekenen en past deze uitdaging bij jou? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Je gaat samenwerken met drie andere nieuwe collega’s onder leiding van een coördinator.  
Samen zorgen jullie voor de opstart en doorontwikkeling van de noodopvang klas. 
 
Wie zoeken wij? 
 
Wij zoeken een leerkracht en een onderwijsassistent die per persoon voor 0,8 FTE inzetbaar zijn.  
Dat mogen ook meerdere personen zijn met kleinere werktijdfactoren. Onze wens is om in januari 2023 
het onderwijs voor de groep leerlingen van 6-12 jaar te gaan verzorgen op locatie Iselinge Hogeschool. 
 
De duur van de baan is in eerste instantie tijdelijk, te weten tot het einde van schooljaar 2022-2023. 
We bespreken tijdig of er mogelijkheden zijn voor doorstroom naar een reguliere PRO8 school of naar 
de invalpool PON. Bij verlenging van de noodopvang door de gemeente kan het ook nog zo zijn dat er 
een verlenging van het werken met kinderen in de noodopvang mogelijk is. 
 
Ben jij die kansrijk denkende collega die voor deze groep kinderen onderwijs wil verzorgen?  
Wil jij hen begeleiden van de eerste opvang naar het ontvangen van onderwijs, waarbij persoonlijke 
ontwikkeling hand in hand gaat met een goede sfeer binnen en buiten deze groep? Reageer dan snel! 
 
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's die 

• een PABO of een onderwijsassistent diploma hebben 

• de ambitie hebben om kinderen met een andere achtergrond binnen onze samenleving te laten groeien 

• een pedagogisch klimaat kunnen creëren waarin alle kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen 

• kennis van NT2 onderwijs is een pré 

• een open houding hebben en flexibel zijn  

• betrokken en enthousiast zijn. 

Wij bieden 

• de kans om aan iets nieuws te bouwen en je eigen vaardigheden in rap tempo te vergroten 

• een coördinator die ondersteunend is en verstand van zaken heeft 

• Iselinge studenten met een eigen begeleider die samen met jullie het onderwijs vorm geven 

• een salaris conform CAO-PO. 
 

Procedure 

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Esther Donkers, coördinator noodopvang,  
tel. 06 – 36 41 02 21. 
Je kunt reageren tot en met zondag 27 november. Stuur je motivatie en CV naar secretariaat@pro8.nu  
 
Een interessegesprek met de coördinator vindt plaats na telefonisch onderling overleg. 
 
 
Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8) heeft 15 basisscholen in de regio Achterhoek. Het bieden van goed onderwijs 
waarbij persoonlijke groei en plezier voorop staat geldt niet alleen voor de leerlingen van onze scholen, maar ook voor ons 
personeel. Kijk op www.pro8.nu om een beter beeld te krijgen wie wij zijn. 
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