
   

WIDAR 
Vrije School 

 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
De Widar Vrijeschool is een basisschool. Met onze school voor het voortgezet onderwijs 
vormen we één schoolgemeenschap. We werken vanuit één visie en één leerplan voor 
kinderen vanaf twee jaar tot en met jongeren van achttien jaar.  
Onze basisschool wil een plek zijn waar de kinderen hun eigen mogelijkheden ontwikkelen, 
zodat zij later zelf bouwen aan de samenleving.  Kind mogen zijn, om mens te worden, daar 
geloven wij in. ‘Vrij’ betekent in die zin, dat het doel van het onderwijs is dat het kind een eigen 
individualiteit ontwikkelt. Kennis is geen doel op zichzelf, maar een middel. Het gaat ons niet 
alleen om de ontplooiing van het intellect, maar ook dat kinderen ontdekken, en leren omgaan 
met hun creatieve en sociale vaardigheden.  
De school ligt in de Rivierenbuurt, op 5 minuten lopen van het Hoofdstation. Ons adres: 
Merwedestraat 41 9725 KA Groningen 
 
Wij hebben een participatiebaan voor een  

 

Onderwijsassistent (m/v) 
 16 à 20 – 32 uur in de week  
 Werktijden in overleg 

 

Voor wie 

 voor mensen met een bijstandsuitkering, die al langere tijd werkzoekend zijn 

 om zicht te krijgen op wat je kunt en wat je wilt 

 om je toekomstperspectief te vergroten 
 
Taken 
de leerkracht helpen bij het onderwijs en de activiteiten, zoals  

 leerlingen op aanwijzing van de leerkracht helpen, individueel of in groepjes 

 materialen klaarzetten voor gebruik en na afloop opruimen en schoonmaken 

 eventueel: meehelpen bij de pleindienst 

 andere hand en spandiensten 
 
Gevraagd 

 je vindt het fijn om met kinderen om te gaan 

 je ziet het werk liggen en wilt aanpakken 

 je bent eerlijk, betrouwbaar  
 
Wil je meer weten? 

 Bel of mail voor informatie, met één van de trajectbegeleiders van Saaksumborg  
 T : 06 23056131 / 06 83531753 / 06 22586224 

E : info@saaksumborg.nl  
 W : www.saaksumborg.nl   

Adres : Saaksumborg 21, 9722 WN Groningen 

mailto:info@saaksumborg.nl

