Vacatures leerkracht (zwangerschapsvervanging) obs de Tandem
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
Obs de Tandem is op zoek naar twee enthousiaste
leerkrachten. Met ingang van 12 november zijn we op
zoek naar een leerkracht voor de combinatiegroep 6/7
(0,8 fte). Deze tijdelijke vacature duurt vermoedelijk
tot de meivakantie.
Met ingang van 8 december zijn wij op zoek naar een
leerkracht voor de combinatiegroep 3/4 (0,6 fte). Deze
tijdelijke vacature duurt vermoedelijk tot aan de
zomervakantie.
Je komt te werken in een enthousiast team van 15
medewerkers. Indien er sprake is van goed
functioneren bestaat er na afloop van deze
zwangerschapsvervanging een mogelijkheid om een
plek te bemachtigen in de flexpool van OPRON.
Jouw profiel







Je hebt een (relevante) onderwijsbevoegdheid
(pabo);
Je bent een betrokken en enthousiaste leerkracht;
Je hebt een flexibele en open houding;
Je creëert een veilige en plezierige omgeving waarin
leerlingen onder jouw begeleiding het beste uit
zichzelf kunnen halen;
Je hebt plezier in je werk en zin om bij ons aan de
slag te gaan.

Wat biedt OPRON jou?









Een aanstelling van 0,6 - 0,8
wtf (24-32 uur);
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 volgen;
Een salaris conform CAO
Primair Onderwijs.

Voor vragen over deze vacature
kun je contact opnemen met Linda
Kuiper, directeur van obs de
Tandem, via: 0598-451865.
Solliciteren kan via:
HRteam@opron.nl
0599 - 696390
www.opron.nl

