
 
 

 

Scholengroep OPRON is volop in ontwikkeling, we zijn daarom op zoek naar een enthousiaste en resultaatgerichte 

Teamleider 32-40 uur per week (0,8/1,0 fte)  

Integraal verantwoordelijk voor het SBO Wim Monnereau-school 

lerend vermogen – samenwerken – verantwoordelijkheid 

Wie zijn wij 
Scholengroep OPRON is het netwerk van scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Midden-
Groningen, Stadskanaal en Veendam. Tot Scholengroep OPRON behoren 15 scholen voor basisonderwijs,  
1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De 17 scholen hebben 
dezelfde uitgangspunten. We werken vanuit de kernwaarden lerend vermogen, samenwerken en 
verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van de kwaliteit van ons onderwijs. Scholengroep OPRON is volop in 

beweging, waarbij professionele ondersteuning en sturing geboden wordt aan planmatige school- en 
leiderschapsontwikkeling.  

 
De SO-afdeling van de Margaretha Hardenbergschool en de SBO Wim Monnereau-school vormen samen met 
andere zorgpartners het Integraal Gespecialiseerd Kindcentrum voor Veendam en omstreken. 
 
SBO Wim Monnereau-school 

Op de school wordt onderwijs geboden aan 135 leerlingen met een onderwijsbehoefte die een reguliere 
basisschool (tijdelijk) niet kan vervullen. Op het SBO werkt gespecialiseerd onderwijsgevende en 
onderwijsondersteunend personeel. De school heeft een basisarrangement van de inspectie, daarnaast liggen er 
uitdagingen op het gebied van kwaliteits- en teamontwikkeling en de zorggerichte begeleiding van leerlingen. Het 
school- en teamontwikkeltraject vraagt om verdere uitwerking, implementatie en borging zowel op het gebied van 
onderwijskwaliteit en planmatige zorg als communicatie en aansturing/coaching. Daarbij is het van belang de 

school goed aangesloten te houden op de ontwikkelingen binnen de Scholengroep en binnen het 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs. 
 
Wat bieden wij 
Je functie 
In deze functie geef je dagelijks integraal leiding aan de SBO-afdeling. Daarbij ben je het aanspreekpunt voor 

personeel, leerlingen en ouders/verzorgers. Je draagt zorg voor stabiliteit en verbinding in het SBO team. Je bent 

primair verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de kwaliteits-, en teamontwikkeling, zorg en begeleiding 
van leerlingen. Tevens ben je medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitbouwen van de samenwerking 
met de SO-afdeling van de Margaretha Hardenbergschool met als stip op de horizon een samenwerkingsschool 
voor gespecialiseerd onderwijs voor Veendam e.o. Als uitvloeisel van deze ontwikkeling draag je zorg voor het 
verbreden van het onderwijscontinuüm voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die door de 
samenwerkingsschool kan worden opgevangen. Samen waar het kan, apart daar waar nodig.  
 

Je profiel 
Je bent een verbinder pur sang! Met compassie weet jij als daadkrachtige persoon vanuit een duidelijk standpunt 
en natuurlijk overwicht in gezamenlijkheid toekomstbestendige lijnen uit te zetten voor het Integraal 
Gespecialiseerde Kindcentrum. Je hebt: 

- HBO werk- en denkniveau; 
- Affiniteit met de brede doelgroep en bij voorkeur ervaring met deze doelgroep; 

- Ervaring in een leidinggevende functie; 
- Brede kennis van de ontwikkelingen in het primair onderwijs, onderwijsprocessen en leerresultaten; 
- Kennis van bedrijfsvoering processen (financieel, bedrijfskundig). 

 

Arbeidsvoorwaarden 
De functie is voorlopig ingeschaald in salarisschaal L12 van de CAO PO en het bruto maandsalaris bedraagt 
maximaal €4.851,- = bij een aanstelling van 40 uur. De functie zal opnieuw gewaardeerd worden binnen het 
functiebouwwerk van Scholengroep OPRON. 

 
Informatie  
Bezoek www.scholengroepopron.nl en/of www.wimmonnereauschool.nl. Voor meer informatie over de vacature 
kun je contact opnemen met Sjoerd Huinink, waarnemend directeur Integraal Gespecialiseerd Kindcentrum 
Veendam e.o., (T) 06 12 50 40 35  
 
Sollicitatie  

Je sollicitatie (brief en curriculum vitae) kun je voor 25 februari mailen naar info@opron.nl. Geef hierbij in het 
onderwerp de functie aan waarop je solliciteert. De gesprekken zijn gepland op 28 februari en 6 maart. 
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