
 

 OBS De Leilinde in Papendrecht is op zoek naar gedreven en enthousiaste 

 

Leerkracht basisonderwijs 
Primair Onderwijs /  Leerkracht LB 

Groep 6 / 16 uur per week 

 

De vacature is tijdelijk wegens vervanging, maar met de mogelijkheid om door te stromen in 

een reguliere vacature. 

 

OBS De Leilinde is onderdeel van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & 

Sliedrecht (OPOPS). Onder onze stichting vallen negen basisscholen in het gebied Papendrecht 

en Sliedrecht. We zijn bevlogen en bieden het best mogelijk onderwijs aan leerlingen ongeacht 

geloof, ras en achtergrond. We werken dagelijks vanuit onze kernwaarden respectvol, 

verbindend en ambitieus. 

 

De Leilinde is een openbare basisschool in Papendrecht waar daltononderwijs wordt 

gegeven. Wij vinden het belangrijk om naast kennis en sociale vaardigheden, de leerlingen 

vaardigheden mee te geven op het gebied van zelfstandigheid, samenwerken en 

verantwoordelijkheid. Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Wij spelen daarop in door onderwijs 

en zorg op maat te leveren. Wij scheppen een rustige en uitdagende omgeving, waarin onze 

leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

 

Jij, als onze nieuwe collega, bent 

o bevoegd (of bijna bevoegd) leerkracht basisonderwijs; 

o iemand die betrokken en ambitieus is, met een duidelijke visie op onderwijs en de 

ontwikkeling van het kind; 

o iemand die diversiteit omarmt; 

o een teamspeler en hebt een duidelijke visie op onderwijs en de ontwikkeling van het kind; 

o een verbinder en je beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden. 

 

Wat bieden wij jou? 

o Een hele leuke baan op een veelzijdige school;  

o Een ambitieuze omgeving met betrokken collega’s; een omgeving waarbinnen je 

uitgedaagd wordt om het beste uit jezelf te halen; 

o Salariëring volgens CAO-PO schaal LB;  

o Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een ruime vakantieregeling, 

professionaliseringsmogelijkheden, collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering en een 

uitruilregeling. 

 

Enthousiast?  

Solliciteer dan direct! Je sollicitatiebrief met CV ontvangen wij graag voor 6 december 2022. 

Deze kun je richten aan Stichting OPOPS, t.a.v. Sandra Ploegaert s.ploegaert@opops.nl, 

staffunctionaris HRM (ook voor informatie). 

 

De start is per direct, uiteraard in overleg met elkaar. 

 

 

 

 
 

Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Papendrecht-

Sliedrecht telt negen 

basisscholen met in totaal 

zo’n 1850 leerlingen. 

 

OPOPS biedt onderwijs dat 

zich richt op de voorbereiding 

op de samenleving, 

optimalisering van 

talentontwikkeling en 

ontwikkeling van een eigen 

identiteit waar 

verdraagzaamheid onderdeel 

van uitmaakt. De stichting 

staat voor leren van en met 

elkaar, met respect en vanuit 

wederzijdse betrokkenheid, in 

een uitdagende en veilige 

leeromgeving, dicht bij huis 

én midden in de samenleving. 

 

De Leilinde is een 

daltonschool waarin de 

daltonpijlers zelfstandigheid, 

verantwoordelijk, 

samenwerken, reflectie en 

effectiviteit centraal staan. De 

school heeft een zeer diverse 

leerlingenpopulatie waar 

kinderen mogen zijn, wie ze 

zijn. Het team werkt goed 

samen en is zeer 

vooruitstrevend.   
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