
 

 

  

DOORGROEIEN MET LEF? 

 
 
Onderwijs Primair staat voor goed en 
eigentijds openbaar onderwijs. Wij 
stellen kinderen in staat hun eigen 
talenten en persoonlijkheden te 
ontdekken en te benutten.  
 
Elke leerling telt mee, ongeacht 
mogelijkheden, afkomst, godsdienst of 
cultuur. Wij respecteren elkaar en staan 
zichtbaar midden in samenleving. 

Stichting Onderwijs Primair biedt 
openbaar onderwijs op 16 basisscholen 
in de gemeenten Krimpenerwaard, 
Montfoort en Oudewater.  
 
Sta jij ook voor: 
• betekenisvol leren; 

• vakmanschap; 
• samenwerking; 
• werken in én aan een vitale en 
duurzame organisatie? 
 
Onze stichting biedt een keurmerk  
voor scholen die het verschil willen 
maken.  

 

Stichting Onderwijs Primair in Stolwijk zoekt: 

Secretaresse / 
Bestuursondersteuner  (m/v) 

“Want ieder kind verdient geluk, uitdaging en succes!”    
 
Meer dan welkom! 
Wij zijn een Stichting voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat wij iedereen welkom 
heten ongeacht geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of politieke 
overtuiging(dubbelheid weg) 
 
Een keurmerk 

Onze Stichting biedt een keurmerk voor scholen die het verschil maken. We benutten 
op onze scholen het potentieel van ieder kind en leggen zo de basis voor een 
gelukkig leven! 
 
Teams om trots op te zijn! 

Onze collega's zijn professionals; zij werken elke dag aan het vergroten van hun 
pedagogisch vakmanschap. Zij zijn ambitieus en blijven zich continu ontwikkelen. 
 

We zoeken per direct een secretaresse voor onze bestuurder en bestuursbureau. Het 
gaat om een parttime functie van 16 uur per week, bij voorkeur verdeeld over 4 
dagen. 
 
Wat vragen we van jou? 

Stichting Onderwijs Primair zoekt een secretaresse/ondersteuner die de bestuurder 

ondersteuning kan bieden bij het voorbereiden van overleggen, maken van verslagen, 

meeschrijven met stukken, inplannen van afspraken met het scholenveld, de Raad van 

Toezicht en andere actoren. Jij weet hoe je onze bestuurder in haar kracht zet! 

 

Wie ben jij? 
Jij hebt net als wij “samenwerken” hoog in het vaandel staan. Je bent authentiek en oprecht. 

Verder: 

• MBO/HBO werk- en denkniveau, of studerend hiervoor; 

• Secretariële kennis op directie-, management- en/ of bestuursniveau; 

• Werkervaring en/ of affiniteit met primair onderwijs; 

• Woonachtig in regio Krimpenerwaard; 

• Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; 

• Zelf startend, heeft aan één woord genoeg. 

 

Wat bieden we jou? 

We bieden je een mooie, afwisselende baan op het bestuursbureau die helemaal voldoet aan 

jouw wensen! Waaronder een aantal interessante arbeidsvoorwaarden:  

• Beloning met een salaris conform cao PO schaal 6, schoolvakanties vrij, flexibel 

thuiswerken; 

• Interne opleidingsmogelijkheden via de Onderwijs Primair Academie  

• Goede ontwikkelmogelijkheden, dankzij onze Skillstown omgeving 

• Werken in een klein team, met fijne collega’s die jou goed op weg zullen helpen 

• Ruimte om je eigen ideeën binnen de thema’s vorm te geven. 

 

Is je interesse gewekt? 

Reageer dan uiterlijk 1 oktober 2021 op deze advertentie. Heb je een vraag over de vacature, 

neem dan contact op met bestuurder Liesbeth Augustijn, bereikbaar via 

liesbethaugustijn@onderwijsprimair.nl                                                                    


