Stichting Openbaar Primair
Onderwijs PapendrechtSliedrecht telt negen
basisscholen met in totaal zo’n
1850 leerlingen.
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.

Ben jij op zoek naar een uitdagende omgeving waar leren met en van elkaar voorop staat?
Voor onze basisschool De Viermaster hebben we een vacature! Per direct zijn we op zoek naar een enthousiaste

Leerkracht PO
(schaal 10 CAO PO; 0,8 - 1,0 fte)
Wat ga je doen?
Je gaat lesgeven aan een hele leuke groep 7. Het betreft hier in eerste instantie een vervangingsbenoeming in verband
met de afwezigheid van de huidige leerkracht. Maar als jij helemaal bij ons past, dan willen we binnen OPOPS natuurlijk
graag met je verder.
Wat bieden wij jou?
Je werkt in een omgeving met betrokken collega’s. Samen zorg je voor een prettige en veilige leeromgeving. De
arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO PO. Daarbij voeren wij een aantrekkelijk professionaliseringsbeleid en bieden
wij onze medewerkers extra regelingen zoals een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis, een
fietsenplan en een uitruilregeling.

Obs De Viermaster staat voor
respect, verantwoordelijkheid,
veiligheid en samen leren. Het
is onze missie om de leerlingen
voor te bereiden op een
maatschappelijk functioneren nu
en in de toekomst als
zelfstandige, verantwoordelijke
mensen met respect voor
anderen.

Wie ben jij?
Je bent natuurlijk in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs. Je hebt ervaring met het lesgeven
in de bovenbouw. Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je bent
iemand die kritisch, enthousiast en flexibel is, met een duidelijke visie op onderwijs en de ontwikkeling van het kind. Je
bent toegankelijk, verbindend en betrouwbaar.
Informatie en solliciteren
Voor meer informatie of vragen kun je terecht bij Sanne Ponte, directeur, via 06-21288052 (bereikbaar op werkdagen
tussen 09:00 en 17:00 uur).
Je sollicitatiebrief met CV ontvangen wij graag voor 19 maart 2021. Deze kun je richten aan Stichting OPOPS, t.a.v.
s.ploegaert@opops.nl.

