
 

 

 

 
Vacature leerkracht obs De Tandem (ziektevervanging) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       
 
  

 

Jouw profiel 

ü Een (relevante) onderwijsbevoegdheid (pabo); 
ü Je hebt ervaring in de middenbouw; 
ü Ervaring met Digikeuzebord is een pré; 
ü Je bent in staat om vanuit een beredeneerd aanbod 

thematisch onderwijs in te richten; 
ü Je vindt het werken op een school met grote 

verschillen een uitdaging; 
ü Je bent in staat om goede analyses uit te voeren die 

als uitgangspunt dienen voor de volgende periode; 
ü Je bent communicatief sterk, hebt een flexibele 

open houding en bent een teamplayer;  
ü Je bent ICT vaardig. 

 

 

Wat biedt OPRON jou? 

ü Een tijdelijke aanstelling; 
ü Een zelfstandige en veelzijdige 

functie bij een organisatie die 
volop in ontwikkeling is; 

ü Een Scholengroep met een 
duidelijke identiteit en 
richting; 

ü OPRON Academie, een digitaal 
platform waar medewerkers 
cursussen kunnen volgen; 

ü 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.   

 

hrteam@opron.nl 

0599-696390 

www.opron.nl 

  

 

Algemene informatie  
 

Per 1 augustus 2021 is obs De Tandem op zoek naar 
een leerkracht voor groep 5, ten behoeve van een 
ziektevervanging. Het betreft een aanstelling van 0,6 
fte. Je werkdagen zijn maandag, dinsdag en 
woensdag.  

Je komt te werken in een zeer enthousiast team met 
aandacht voor elkaar. Er heerst een prettige 
werksfeer, waarin hard werken, schoolontwikkeling 
en ruimte voor humor de basis vormen om te komen 
tot de gewenste resultaten en daardoor professionele 
groei.  

 
 
  Voor vragen over deze vacature 

kun je contact opnemen met Ruud 
Zwinkels, directeur van obs De 
Tandem, via 0598-451865. 

Solliciteren kan tot en met 5 juli 
via: 

  

      

                       

 


