
 

 
Vacature groepsleerkracht Obs Noorderbreedte 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
       
 

  

Jouw profiel 

 Je hebt ervaring met het directe 

instructiemodel; 

 Je kan de kwaliteiten van een leerling zien en 

daar naar handelen; 

 Je kan goed analyseren en de vertaalslag 

maken naar de organisatie van de school; 

 Je vindt het werken op een kleurrijke school 

(26 culturen) een mooie uitdaging; 

 Je bent gedreven en gemotiveerd; 

 Je wil mogelijk de rol van school ICT-er op je 

nemen; 

 Je hebt een flexibele en open houding. 

 

Wat biedt OPRON jou? 

 Een aanstelling van 1,0 fte; 

 Een prettige werksfeer waarin 

hard werken en humor de 

basis vormen tot persoonlijke 

groei; 

 Een Scholengroep met een 

duidelijke identiteit en 

richting; 

 OPRON Academie, een digitaal 

platform waar medewerkers 

cursussen kunnen doen; 

 Een salaris conform CAO 

Primair Onderwijs. 

 

Scholengroep OPRON staat voor goed openbaar onderwijs in de gemeenten Midden-Groningen, 

Stadskanaal en Veendam. Binnen onze scholen stellen wij kinderen in staat hun eigen talenten en 

persoonlijkheid te ontdekken en te benutten. Elke leerling telt mee, ongeacht afkomst, cultuur of 

geloofsovertuiging. Wij respecteren elkaar, zijn in contact met ouders en participeren in onze samenleving. 

Wij waarderen onze medewerkers die iedere dag weer de verantwoordelijkheid nemen het beste uit 

leerlingen, collega’s en zichzelf te halen.   

 

Voor vragen over deze vacature 

kun je contact opnemen met Dino 

Andriol. Solliciteren kan via: 

  

     

        

Reageer voor 24 maart! 

info@opron.nl 

0598 - 613970 

www.opron.nl 

  

 

Algemene informatie  

Per 1 mei 2020 is Obs Noorderbreedte te Veendam 

opzoek naar een groepsleerkracht voor groep 7 (1,0 

fte – 40 uur).  

 

Op obs de Noorderbreedte bieden wij kinderen 

onderwijs waarin ze actief leren, onderzoekend, 

kritisch en creatief bezig te zijn. Als leerkracht biedt 

je onderwijs passend bij wat de leerlingen kennen en 

kunnen. Samen met collega’s, leerlingen en ouders 

streef je naar een veilig pedagogisch klimaat op basis 

van vertrouwen.  

Je bent eindverantwoordelijk voor het onderwijs in 

groep 7 (27 leerlingen). 

 

 


