
 

 

 
 

De Stichting 

IRIS, stichting voor christelijk 

onderwijs biedt goed onderwijs 

aan, op basis van de christelijke 

identiteit. We zijn daarbij 

betrokken op de leerling en op 

elkaar. Ons hart, onze passie, ligt 

helemaal bij het onderwijs. 

Vanuit die passie geven we met 

plezier elke dag les.  

IRIS verzorgt op 14 scholen in de 

gemeente Kampen christelijk 

onderwijs aan ongeveer 2500 

kinderen, waarbij 270 

personeelsleden zijn betrokken.  

We steken energie in het verder 

ontwikkelen van onze eigen 

talenten, zodat de kwaliteit van 

ons onderwijs elke dag een 

stukje beter wordt. Ons ultieme 

doel daarbij is dat leerlingen 

onze scholen verlaten als wijze 

wereldburgers in wording. 

Meer informatie lees je op 

www.iriskampen.nl. 

 

 

De school 

CBS ‘Het Stroomdal’ is een 

school met Daltoniserende 

kenmerken en heeft zich 

inmiddels ontwikkeld tot een 

Integraal Kindcentrum.  

De school bevindt zich in de wijk 

Het Onderdijks in Kampen-Zuid.  

De school telt op dit moment 

500 leerlingen en  

43 personeelsleden.  

 

www.basisschoolhetstroomdal.nl 

 

 

CBS Het Stroomdal 
zoekt vanaf 1 januari 2022 

(jaarcontract met uitzicht op contract voor onbepaalde tijd) 

 

een onderwijsassistent  
voor de midden en bovenbouw  
WTF 0,5 (werkdagen in overleg) 

 

 

IRIS zoekt onderwijsassistenten die: 

• meelevend lid zijn van een protestants-christelijke kerk of 

geloofsgemeenschap en de christelijke identiteit uitdragen in 

hun schoolwerk; 

• de principes van de wijze wereldburger voorleven: vertrouwen, 

verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen; 

• bereid zijn zich verder te professionaliseren. 
 

Specifiek voor Het Stroomdal een collega die: 

• bij voorkeur ervaring heeft in de bovenbouw en het werken met 

leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte; 

• die flexibel is en bereid is nauw samen te werken met de intern 

begeleider en groepsleerkracht; 

• die een positieve bijdrage kan leveren aan randvoorwaarden 

voor onderwijs en de leeromgeving; 

• die een bijdrage kan leveren aan een veilig en prettig 

werkklimaat;  

• zich nauw verbonden voelt met thematisch leren (IPC). 

 

Wij bieden jou: 

• passende begeleiding; 
• een enthousiast en professioneel team; 
• een open en betrokken sfeer; 
• betrokken ouders. 

 
Telefonische inlichtingen 

directie 

 

Han Boone  

Tel. privé: 06-83969829 

Tel. werk: 038-3334666 
Reacties & tijdspad 

 
Mail je motivatie en cv voor 21 november 2021 naar:          

a.vandijk@iriskampen.nl  

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 47. 
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