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Scholengroep OPRON is volop in ontwikkeling, we zijn daarom voor Objs de Ommewending 

op zoek naar een  

Enthousiaste kind- en resultaatgerichte 

Stamgroepleider Onderbouw 16 uur per week (0,4fte) 

Stamgroepleider Bovenbouw 8 uur per week (0,2 fte) 

Een combinatie van beide is ook 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.  
 
Ojbs de Ommewending  
Op deze school wordt onderwijs geboden aan 62 kinderen volgens de visie Jenaplan. Ojbs de Ommewending vind je tussen de 
twee lintdorpen Ommelanderwijk en Zuidwending en vervult een belangrijke rol in de samenleving van beide dorpen. Onze 
school is een gemeenschap van kinderen, leraren en ouders. Groepsleiders zijn professionele opvoeders vanuit onze 
Jenaplanvisie. We creëren een pedagogisch klimaat waar iedereen zichzelf mag zijn, met de gedachte “zonder relatie geen 
prestatie”. Ojbs de Ommewending streeft naar kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving. We doen dat door deel te 
nemen aan de basisactiviteiten spreken, spelen, werken en vieren. De school haalt de wereld binnen, we vormen een kleine 
gemeenschap waarin iedereen rekening met elkaar leert te houden. Belangrijk zijn daarbij de basisprincipes vanuit het 
Jenaplan. 
 
Wat bieden wij 
Je functie 
Je bent vanuit je lesgevende functie het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers. Je draagt zorg voor stabiliteit en 
verbinding. Je bent mede-verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de (Jenaplangedachte) kwaliteits-, en 
teamontwikkeling, zorg en begeleiding van leerlingen. Je signaleert nieuwe kansen, onderneemt zelfstandig actie en benut 
mogelijkheden voor samenwerking en het aantrekken van nieuwe leerlingen.  
 
Je profiel 
Je bent: 

• Daadkrachtig en gedreven; 
• Een bruggenbouwer; 
• Open en eerlijk, aanspreekbaar, benaderbaar; 
• Sociaal verantwoordelijk voor leerlingen en ouders; 
• Bereid om je te verdiepen in de Jenaplan visie en deze uit te dragen. 

 
Je hebt: 

• Een pabo diploma 
• Kennis van onderwijskundige ontwikkelingen; 
• Bij voorkeur ervaring in een functie als leerkracht in het basisonderwijs. 

 

Je kunt: 
 

• Je aanpak en inhoud uitermate goed af op het niveau van de leerlingen; 
• Reflecteren op jouw eigen bekwaamheid, handelen en beroepsopvattingen en maakt een vertaalslag die ontwikkeling 

en groei laat zien; 
• 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 Naomi Hubner, HRM Adviseur 
Scholengroep OPRON (T 0599 696 390), of Guido Huige, directeur (T 06 25 213 004). 
 
Sollicitatie  

1. Je sollicitatie (brief en curriculum vitae) kun je voor 28 juni mailen naar info@opron.nl. Geef hierbij in het onderwerp 
de functie aan waarop je solliciteert. De gesprekken zijn gepland op dinsdag 2 juli. 
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