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Scholengroep OPRON is volop in ontwikkeling, we zijn daarom voor de fusieschool Muntendam  

op zoek naar een  

Enthousiaste, gemotiveerde kind- en resultaatgerichte 

Leerkracht 40  per week (1.0 fte) 

Deeltijd in overleg mogelijk  

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.  
 
Fusieschool Muntendam 
Op onze school wordt onderwijs geboden aan ongeveer 200 leerlingen. Fusieschool Muntendam is sinds augustus ontstaan door 
het samengaan van twee openbare basisscholen in Muntendam. Op de Fusieschool is het onderwijs erop gericht dat kinderen 
groeien in vertrouwen. Dit vertrouwen bieden wij door aan te sluiten bij de leerling, succes te laten ervaren, talenten te 
benutten en zelfredzaamheid te vergroten. De Fusieschool werkt de komende jaren aan de ontwikkeling van het 
rekenonderwijs, technisch lezen en digitale geletterdheid.  
De school heeft komend schooljaar 10 groepen en nieuwbouw staat voor de komende jaren in de planning.  
  
 
Wat bieden wij 
Je functie 
Je bent betrokken bij de leerlingen en geeft elk kind de ruimte om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Je gelooft dat we samen 
verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het individu. Om deze reden werken je nauw samen met ouders, die betrokken 
worden bij iedere stap in de ontwikkeling van hun kind. Je leert de leerlingen dat ze allemaal op een unieke manier een verschil 
kunnen maken in een wereld die constant verandert. Daarbij maakt je ze bewust van hun omgeving via thema’s als 
burgerschap en sociale integratie. Je draagt zorg voor stabiliteit en verbinding in je klas en je bent primair verantwoordelijk 
voor het verder uitbouwen zorg en begeleiding van leerlingen.   
 
Je profiel 
Je bent: 

• Daadkrachtig en gedreven; 
• Open en eerlijk, aanspreekbaar, benaderbaar; 
• Leergierig om samen te bouwen aan een mooie fusieschool.  

 
Je hebt: 

• Een pabo diploma 
• Kennis van onderwijskundige ontwikkelingen; 

• Bij voorkeur ervaring in een functie als leerkracht in het basisonderwijs. 
• Ervaring in combinatiegroepen is een pré.  

 
Je kunt: 
 

• Je aanpak en inhoud goed afstemmen op het niveau van de leerlingen en dit ook onderbouwen; 
• Reflecteren op eigen handelen.  
• Adequaat handelen in onverwachte en/of veranderende situaties en je bedenkt creatieve en constructieve oplossingen; 

 

Arbeidsvoorwaarden 
De functie is ingeschaald in salarisschaal L10 van de CAO PO en het bruto maandsalaris bedraagt maximaal € 3.910,- bij een 
aanstelling van 40 uur.  
 
Informatie  
Bezoek www.opron.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Loes Koning directeur fusieschool 
Muntendam tel: 06-12219994, Scholengroep OPRON 

 
Sollicitatie  
Je sollicitatie (brief en curriculum vitae) kun je voor 26 juni mailen naar directie@obs-verkruisen.nl  De gesprekken zijn gepland 
op donderdag 27 juni en vrijdag 28 juni.  
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