
  

 
 

 

 

 

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.  

 

Algemene informatie 

Voor het schooljaar 2022 – 2023 zijn wij opzoek 
naar een leerkracht voor wisselende groepen, 
van groep 1 tot en met groep 8                    
voor 0,6 fte – 24 uur. 

Je komt te werken in een enthousiast team 
van ongeveer 29 collega’s die nauw met 
elkaar samenwerken. 

Algemene informatie 

De school heeft komend schooljaar                 
16 groepen en 340 leerlingen. 

 

Wat biedt Opron jou? 

   

Een tijdelijke aanstelling  
van 0,6 wtf (24 uur) met 
uitzicht op verlenging 

Een zelfstandige en 
veelzijdige functie bij een 
organisatie die volop in 
ontwikkeling is 

Een scholengroep met  
een duidelijke identiteit  
en richting 

  

 

OPRON Academie, een 
digitaal platform waar 
medewerkers cursussen 
kunnen doen 

Een salaris conform  
CAO Primair Onderwijs 

 

 

 

 

 

Leerkracht o.b.s. de Braskörf 
(0,6 fte – 24 uur) 
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Jouw profiel 

   

Je hebt affiniteit met  
de doelgroep 

Je hebt de intentie om je 
voor langere tijd te 
verbinden aan onze 
scholengroep 

Jij staat open voor 
coaching en feedback 

 

 

 

• Je hebt een onderwijsbevoegdheid;  
• Je overlegt regelmatig met je collega’s  

om het onderwijsaanbod af te 
stemmen  
in het belang van de leerlingen;  

• Je kunt de vertaalslag maken naar  
de organisatie van de school;  

 

• Je hebt een flexibele en open houding;  
• Je staat open voor coaching en feedback;  
• Je ziet goede communicatie met ouders en 

ouderbetrokkenheid als belangrijke 
waarden. 

Leerkracht o.b.s. de Braskorf 
(0,6 fte – 24 uur) 

 

Contact 
Voor vragen over deze vacature kun je 
contact opnemen met: 

Johan van der Mark, directeur van obs de 
Braskorf: 
06 – 57 90 31 21 

Of je sollicitatie mailen naar: 

Directie.debraskorf@opron.nl 

www.opron.nl 


