
Vacature teamleider

Margaretha Hardenbergschool

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 

Vanaf 1 september 2023 is de Margaretha

Hardenbergschool (VSO) te Veendam op

zoek naar een teamleider voor 0,8 - 1,0 wtf

(in eerste instantie wegens

ziektevervanging).

De Margaretha Hardenbergschool (VSO)

biedt voortgezet speciaal onderwijs aan

zeer moeilijk lerende leerlingen van twaalf

tot 18 jaar en is een regioschool, leerlingen

komen uit de wijde regio om ons heen.

 

Een tijdelijke aanstelling 

van 0,8 - 1,0 wtf  

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

Wat biedt OPRON jou?

De school heeft een open en toegankelijk

karakter en is een ontmoetingsschool, waar

alle leerlingen zich thuis en veilig voelen,

ongeacht hun levensbeschouwing en

ongeacht de levenssituatie waarin ze

verkeren. 

Wij bieden thuisnabij specialistisch onderwijs

in een stimulerende en sfeervolle

omgeving.

 

32 - 40

uur



Vacature teamleider Margaretha

Hardenbergschool

Je beschikt over een HBO+ werk- en

denkniveau;

Je hebt theoretische kennis van het

speciaal onderwijs, onderwijsprocessen en

leerresultaten;

Je hebt kennis van bedrijfsvoering

processen (financieel en bedrijfskundig);

Je hebt kennis van

managementtechnieken en bent vaardig

in het aansturen van professionals;

Contact

Voor vragen over deze vacature kun je

contact opnemen met:

Linda Kuiper (Kwaliteit & Onderwijs)

06-167 349 09

Solliciteren kan tot en met 3 april 2023

Stuur je sollicitatie naar:

HRteam@opron.nl

www.opron.nl

Jouw profiel

Je hebt affiniteit met het

speciaal onderwijs

Je hebt de intentie om je voor

langere tijd te verbinden aan onze

scholengroep

Jij staat open voor

coaching en feedback

Je inspireert anderen zich verder te

ontwikkelen en het functioneren te

verbeteren;

Je motiveert en stimuleert tot

samenwerken en het behalen van

gezamenlijke doelen en toont hierin het

goede voorbeeld.


