Scholengroep OPRON is volop in ontwikkeling en dit vraagt om verdere uitbreiding
bij twee van onze basisscholen. We zijn daarom per direct op zoek naar een enthousiaste

Leerkracht Flexpool
lerend vermogen – samenwerken – verantwoordelijkheid
De OPRON flexpool
Scholengroep OPRON heeft zich per 1 augustus 2016 aangesloten bij het Regionaal Transfercentrum Groningen
(RTC), dat een flexpool voor vervangers beheert en coördineert. ‘Onze’ medewerkers in de flexpool zijn in dienst
bij Scholengroep OPRON en zij zullen primair de meeste vervangingen doen binnen onze organisatie. Een pooler
kan echter altijd worden ingezet voor vervanging bij één van de scholen van de andere besturen. Wij bieden een
zelfstandige en veelzijdige functie bij een organisatie die volop in ontwikkeling is. Je krijgt een aanstelling voor
bepaalde tijd tot 31 juli 2019. De inschaling van de functie is conform CAO Primair Onderwijs.
Scholengroep OPRON is sinds 1 januari 2008 het netwerk van scholen voor openbaar primair onderwijs in de
gemeenten Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam. Tot Scholengroep OPRON behoren 17 scholen voor
basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De
19 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.
Wat bieden wij
-

Een uitdagende werkplek op twee basisscholen met leuke collega’s
Een scholengroep met een duidelijke identiteit en richting
Veel ruimte voor eigen invulling van de functie
Een rooster waarin je in de schoolvakanties grotendeels vrij bent

Je profiel
Vanuit een natuurlijke drive zoek en/of beschik je over theoretische kennis die je vertaalt naar de
specifieke onderwijs- en zorgbehoefte van elk kind;
Je stemt je aanpak en inhoud uitermate goed af op het niveau van de leerlingen;
Je reflecteert professioneel op jouw eigen bekwaamheid, handelen en beroepsopvattingen en maakt een
vertaalslag die ontwikkeling en groei laat zien;
Je bent goed in communiceren op alle gevraagde niveaus;
Je handelt adequaat in onverwachte en/of veranderende situaties en je bedenkt creatieve en
constructieve oplossingen;
Je voelt de culturen van de verschillende scholen goed aan en gaat daar respectvol en adequaat mee om;
Je bent flexibel inzetbaar en kunt aangeven waarin je bent gespecialiseerd, bijvoorbeeld: speciaal (basis)
onderwijs, boven-/onderbouw, meervoudige intelligentie etc.;
Je bent inzetbaar in tenminste 2 bouwen;
Je woont in de regio en bent beschikbaar voor werk bij meerdere besturen;
Je beschikt uiteraard over een auto en rijbewijs.
Procedure en informatie
Voldoe jij volledig aan dit profiel, stuur een email met je motivatie en CV naar info@opron.nl onder vermelding
van ‘vacature flexpool’. We vragen je om minimaal één positieve schriftelijke referentie van een schooldirecteur
bij te voegen. Een digitaal assessment en opdracht kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
Voor meer informatie over de functie en/of de procedure kun je contact opnemen met Naomi Hubner, HRM
Adviseur, telefoonnummer 0599-696390.

