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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. 

 
obs Meester Neuteboomschool, Stadskanaal 
 Intern begeleider 

0,4 WTF (zwangerschapsvervanging) 

 Leerkracht groep 8 

0,2 WTF (maandag of vrijdag) 

 

obs De Oleander, Stadskanaal 
 Leerkracht groep 5/6 en groep 3/4  

0,4 WTF (donderdag en vrijdag) 

 

obs De Musselhorst, Musselkanaal 
 Leerkracht diverse groepen, 0,4 WTF  

 

obs De Badde, Musselkanaal 
 Leerkracht diverse groepen, 0,2 WTF 

 

obs De Meent, Schildwolde 
 Intern Begeleider 

0,4 WTF (werkdagen in overleg) 

 Onderwijsassistent diverse groepen 

0,5 WTF (5 ochtenden) 

 

obs De Springplank, Siddeburen 
 Leerkracht onderbouw, 0,5 WTF  

 Leerkracht groep 6/7, 0,4 WTF 

 

obs Menterhorn, Muntendam 
 Leerkracht diverse groepen 

0,6 WTF (m.u.v. maandag) 

 

 

obs De Tandem, Zuidbroek 
 Leerkracht onderbouw 

0,6 WTF (woensdag, donderdag en vrijdag) 

 

odab Westerschool, Wildervank 
 Onderwijsassistent, 0,75 WTF  

 

ojbs De Ommewending, Veendam 
 Onderwijsassistent, 0,4 WTF  

 

obs De Braskörf, Veendam 
 Leerkracht groep 7 

0,8 WTF (zwangerschapsvervanging) 

 Leerkracht groep 7 

0,4 WTF (ziektevervanging) 

 Leerkracht middenbouw  

0,4 WTF (ziektevervanging)  

 

obs Noorderbreedte, Veendam 
 Leerkracht diverse groepen 

0,7 WTF (ziektevervanging) 

 Leerkracht onderbouw 

0,2 WTF (donderdag) 

 Leerkracht onderbouw, 0,9 WTF 

 

Flexpool, diverse schoollocaties  
 Leerkracht minimaal inzetbaar in twee bouwen, 

minimaal 0,4 – 1 WTF 

Bezit van rijbewijs/auto is een vereiste. 

 

 



 Wat biedt OPRON jou? 

 
 Een zelfstandige en veelzijdige baan als leerkracht 

bij een organisatie die volop in ontwikkeling is; 

 Een Scholengroep met een duidelijke identiteit en 

visie; 

 Goede begeleiding van startende leerkrachten; 

 De mogelijkheden om ook op bovenschools niveau 

mee te werken aan de ontwikkeling van de 

Scholengroep; 

 Een salaris conform CAO PO.  

 

 

Vragen? Neem contact op met de afdeling HR of met 

de directeur van de betreffende school. Solliciteren via: 

 HRteam@opron.nl 

  0599-696939  

    www.opron.nl 

Solliciteer vóór 15 juni 2021! 


