
 
 

 

 

 

 
 

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. 

 
 
 
OBS De Moespot 
Wadensteinlaan 46a 
4003 TG Tiel 
T 0344 632 698  
E e.vos@opo-r.nl 
 
Adres OPO-R: 

Wethouder Schootslaan 5 
4005 VG 
Tiel 
www.opo-r.nl 

 

 

Stichting OPO-R zoekt per direct voor 

Obs de Moespot te Tiel  

 

Een leerkracht voor 0,4 wtf 
Wij zoeken een collega die 1 dag aan groep 1-2 en één dag aan groep 3, 

 les zou willen geven. 
 

Wij nodigen ook graag kandidaten uit die beschikbaar zijn voor één 
van deze twee dagen met een invulling voor 0,2 wtf. 

 Werkdagen zijn in overleg. 
 
Ons uitgangspunt is dat de eindverantwoording voor de groep(en) vooral bij de "vaste" 
leerkracht ligt. De dagen voor de kandidaat die wij zoeken worden daarmee vooral 
ingevuld met les gebonden uren en voorbereiding en afronding. Mocht er de wens 
liggen om meer verantwoordelijkheden te willen dragen, dan kan dit natuurlijk. 

 
De Moespot is een   gemoedelijke school met 105 leerlingen in de wijk Rauwenhof. 
 

“Leer mij het zelf te kunnen”. 
De leerlingen zoeken een leerkracht of leerkrachten die hen met name wil “coachen en  

begeleiden” op didactisch gebied. 
 
 
Wij bieden: 

• Een team waar je je welkom voelt 

• Een team waar iedereen mag leren en ontwikkelen 

• Vrijheid om je taken, binnen bepaalde kaders, uit te voeren 

• Een school waar jouw inbreng gewaardeerd wordt in het verder ontwikkelen 
van ons onderwijs 
 

Wij zoeken  iemand die: 

• Leerprocessen van leerlingen inhoudelijk weet te begeleiden; 

• Actieve betrokkenheid van leerlingen bij dat leerproces weet te realiseren; 

• Beschikt over een goede dosis zelfreflectie, humor- en relativeringsvermogen;  

• Een teamplayer is; 
 

Op https://moespot-tiel.nl/ kun je meer lezen over onze school.  
 
 
Sollicitatieprocedure 
Je kunt je motivatiebrief en CV sturen naar e.vos@opo-r.nl  (Directeur) 
Mocht je inhoudelijke vragen hebben over deze vacature dan kun je contact opnemen 
met e.vos@opo-r.nl of via 06 15638933 
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