
Achtergrond 
Een basisschool in Enschede heeft zich ten doel gesteld de werkdruk bij het team te verlagen. Zij streven ernaar docenten zich zoveel 
mogelijk met de kerntaak bezig te laten houden: het lesgeven. Om dit doel te realiseren, zijn er dagelijks Onderwijshelden aanwezig in 
de school om bijkomende taken te verrichten.  

Praktische informatie 
Gedurende het hele schooljaar is er 1 Onderwijsheld aanwezig in de school, van maandag t/m donderdag, van 8.00 uur tot 14.00 uur. Onze 
collega binnendienst stelt in samenspraak met de School een draaiboek op. Een online kick-off voorafgaand aan het traject, waarbij de school, 
de Onderwijsheld en Lyceo betrokken zijn, zorgt ervoor dat de Onderwijsheld goed geïnformeerd aan het traject begint.

Inhoud 
De Onderwijshelden verrichten voornamelijk bijkomende taken, zoals administratieve werkzaamheden, pauzesurveillance en de 
voorbereiding voor de volgende dag. Ook zijn zij soms tijdens de les aanwezig als klassenassistent.    

Onderwijshelden in de praktijk: een basisschool in Enschede

Werkdrukverlaging 
Met Onderwijshelden bieden wij uw school een pool van talenten die op flexibele wijze het docententeam ontzorgt. Zo kunt u zich met 
uw team volledig richten op uw kerntaak: het lesgeven. Onderwijshelden kunnen ingezet worden voor alle groepen en zowel binnen 
als buiten de klas. Om u hier meer inzicht in te geven, hebben wij een casus voor u uitgewerkt over één van de scholen waar wij mee 
samenwerken.
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08.15 uur Overleg met de contactpersoon van school: wat staat er vandaag op het programma? 
08.30 uur  Klassenassistent in groep 6: ondersteuning tijdens de rekenles 
10.00 uur  Pauzewacht tijdens het speelkwartier 
11.00 uur  Kopieerwerk: werkbladen voor de middaglessen voorbereiden voor groep 7 en 8
11.30 uur  Nakijkwerk: in groep 5 zijn voortgangstoetsen afgenomen, de Onderwijsheld verricht de eerste correctie 
12.00 uur  Pauze
12.30 uur  Toezicht tijdens het overblijven 
13.00 uur  De kleuters en groep 3/4 starten binnenkort met het thema ‘Herfst’. De Onderwijsheld richt de lokalen in.
14.00 uur  De dag zit erop: nog even nabespreken met de contactpersoon en dan naar huis 
 

In het kort

 F Facilitaire ondersteuning  

 F Ondersteuning in de klas 

 F Voorbereiding van excursies 

 F Ondersteuning bij taal en rekenen in kleine groepjes 

 F Begeleiding buiten schooltijd  

 F Lokalen klaarzetten 

 F Begeleiding naar BSO/gymles

 F Ondersteuning tijdens overblijven 

 F Surveilleren tijdens pauzes/op de gang

 F De school inrichten bij nieuwe thema’s  

 F Administratie 

 F Nakijkwerk
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