
 
 

 
 

 

 

De Zomeracademie in Gouda zal 

plaatsvinden van maandag 19 

augustus t/m 29 augustus 2019.  

 

Leerlingen van de huidige groepen 

5, 6 en 7 worden uitgenodigd zich 

aan te melden voor de 

Zomeracademie. Er kunnen drie 

groepen van elk 15 leerlingen 

gevormd worden.  

  

In de ochtenduren krijgen zij les 

op maat in taal, spelling en/of 

rekenen. In de middaguren gaan 

we er op uit en wordt een 

verrijkingsprogramma 

aangeboden dat aansluit bij het 

ochtendprogramma. 

 

Het doel van de Zomeracademie is 

het tegengaan van  een ‘zomerdip’, 

het onderhouden van reken- en 

taalvaardigheden en het vergroten 

van het zelfvertrouwen.  

 

 
 

 

 

 

Voor de Brede School Zomeracademie  

zijn we op zoek naar een enthousiaste 

Onderwijsassistent (fulltime) 

 

We zoeken een onderwijsassistent  

- met werkervaring in het onderwijs en affiniteit met de doelgroep 

- die goed kan omgaan met verschillen in de groep 

- met humor, lef, betrokkenheid en enthousiasme 

- die, ook bij de voorbereidingen, mee wil denken en bouwen aan de 

Zomeracademie 

- die samenwerken belangrijk vindt 

- met sociale- en communicatieve vaardigheden 

- die op zoek is naar een zomerse uitdaging van ruim twee weken 

- die gelooft in het maatschappelijk belang van de Zomeracademie 

 

Wat bieden we jou? 

-  Een uitdagende functie in een nieuw team met veel ruimte voor eigen 

initiatief. 

- Een aanstelling op basis van CAO. Voorbereidingsuren worden ook 

vergoed. 

 

Wanneer verwachten we je? 

Week 21 teamavond, kennismaking (datum in overleg) 

12 juni  teamavond, planning maken 18.00 uur tot 21.00 uur 

Week 27 teamavond, voorbereiden (datum in overleg) 

10 juli  kennismakingsdag, 15.00 uur tot 17.00 uur 

16 aug.  lokalen inrichten, laatste voorbereidingen 

19 t/m 29 aug. lesdagen 

In overleg teamavond, evaluatie 

 

Interesse? 

Informatie over deze functie is te verkrijgen bij de projectleiding van de 

Zomeracademie: Ayse Candan,  ayse.candan@bsgouda.nl, tel.nr. 0182-

527101. 

Stuur of mail een brief met je CV naar:   

Brede School Gouda, t.a.v. Projectleiding Zomeracademie, Eerste E.J. 

Potgieterstraat 21, 2802 LD Gouda, adminstratie@bsgouda.nl 

 

We zien je reactie graag uiterlijk maandag 15 april 2019 tegemoet. 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 18 april 2019 in de 

avonduren.  
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