
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Rivierenland 

bestaat uit 11 openbare 

basisscholen, waarvan 5 in 

Tiel, 4 in Culemborg en 1 in 

Wadenoijen. In Tiel staat 

ook een school voor 

speciaal basisonderwijs. 

Jaarlijks bezoeken ruim 

1700 leerlingen een school 

van OPO-R. De stichting 

heeft ca. 200 medewerkers 

in dienst.  

 

Als openbare scholen staan 

we open voor iedereen in 

de samenleving, ongeacht 

geloofsovertuiging of 

identiteit. Iedereen is 

welkom zolang er respect is 

voor de verschillen tussen 

mensen. Het 

bestuursbureau van OPO-R 

is gevestigd in Tiel.  

 

Adres OPO-R 

Wethouder Schootslaan 5 

4005 VG Tiel 

www.opo-r.nl 

 

De Kaardebol 

Poelslaan 2a 

4102 KN Culemborg 

www.kaardebol-

culemborg.nl 

 

 

Stichting OPO-R zoekt per 1-8-2022 voor 

De Kaardebol in Culemborg een 

 

Leerkracht onder-/middenbouw (groep 3) 

wtf 0,5 
en een 

Leerkracht voor vervanging in meerdere groepen 

wtf 0,3 
eventueel zijn beide vacatures te combineren 

 

De Kaardebol is een school in Culemborg-Oost en maakt aldaar deel uit 

van de Brede School. Wij delen het mooie gebouw met de collega’s van 

KWA en SKPC. Volgend schooljaar hebben wij 4 groepen en steken we 

sterk in op taal en tweedetaalverwerving. 

 

De Kaardebol is een warme, veilige en kleurrijke wijkschool. Wij zijn een 

openbare school, een wereld in het klein, zeg maar. Onze deuren slaan 

open voor de verschillende culturen die ons wereldrijk is en we bieden 

iedereen een plek in onze school, ongeacht afkomst, religie of wat dan 

ook. Dat we dat laatste nog steeds moeten zeggen vinden we bijzonder. 

Wij zijn vooral een plek waar elk kind maximaal tot ontwikkeling komt, 

alle onze inspanningen zijn daarop gericht. 

 

Wij zoeken 

Een enthousiaste leerkracht, die samen met alle medewerkers van De 

Kaardebol, werkt aan die maximale ontwikkeling van het kind. Maar ook 

een bijdrage levert aan het werken binnen een team. Deze leerkracht 

stroopt graag zijn of haar mouwen op en zet de schouders eronder: 

• Bij voorkeur ervaring met het werken in groep 3 (in collegiale 

samenspraak met de medewerkers onder- en middenbouw); 

• Ervaring met het verder bouwen aan een goed pedagogisch 

klimaat; 

• Die talent heeft voor klassenmanagement en snel kan 

schakelen. 

 

Persoonlijkheid 

Je bent iemand die graag samenwerkt in een team, snel in contact komt 

met de mensen in en om de school. Je staat open voor feedback – 

uiteraard binnen de wetten van een professionele cultuur. Commentaar 

geven kan iedereen. Daarnaast kun je relativeren en snap je de humor 

van Hans. Eigenlijk zoeken we gewoon een fijn mens die graag bij ons 

komt werken. 

http://www.opo-r.nl/
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Wij bieden 

Een fijn team, collegiaal en eigenzinnig. Wij staan voor onze kinderen, die 

wij vanuit kwaliteit en professionaliteit begeleiden naar de volgende 

stap. Wij werken hard, maar vooral samen. Op vrijdagmiddag leggen we 

de benen op tafel en is er cola en chips. 

Het salaris is conform CAO PO. 

 

Informatie of sollicitatie 

Voor meer informatie kun je bellen met Ferdinand ter Haar, directeur a.i. 

Zijn nummer is 06 – 302 605 73. De motivatiebrief en CV mogen naar 

f.haar@opo-r.nl 

 

Wij kijken, samen met het team van De Kaardebol, met belangstelling uit 

naar je reactie! 
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