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 1 basisschool voor speciaal
basisonderwijs (SBO).
Voor onze Flexpool zijn wij op zoek naar leerkrachten. Ben jij de flexibele persoon die wij zoeken?
Leerkracht Flexpool (0,5000 tot 1,0000 wtf)
De Flexpool bestaat uit een groep gemotiveerde specialisten die van invallen hun vak hebben
gemaakt, of willen maken. Als Flexpooler krijg je een dienstverband bij Stichting OPO-R.
Je bent inzetbaar op alle scholen en groepen van stichting OPO-R. Daarnaast ben je, indien nodig,
inzetbaar voor werk bij alle besturen die deel uitmaken van het Regionaal Transfercentrum UtrechtGelderland. De invalperiode kan voor een korte of langere periode zijn.
Functieomschrijving
Deze dynamische functie van Flexpooler is niet voor iedereen weggelegd. Je kijkt met een open blik
en voelt haarfijn aan wat de groep voor je op dat moment nodig heeft. Je stemt je aanpak en het
programma daarop af. We zoeken enthousiaste, ambitieuze en professionele kandidaten die:
-

gericht zijn op ontwikkeling en uitdaging;
een positieve betrokken houding naar kinderen hebben;
flexibel omgaan met onverwachte situaties;
bereid zijn om zowel in onderbouw als bovenbouw ingezet te worden;
minimaal een aanstelling van WTF 0,5000 willen aangaan;
het als een uitdaging zien om op verschillende scholen te werken waaronder Montessori,
Jenaplan, Dalton en het speciaal basisonderwijs.

Wij vragen
- uitstekende communicatieve, pedagogische en didactische kwaliteiten;
- een goede dosis zelfreflectie en relativeringsvermogen;
- een heldere visie op de rol van een Flexpooler;
- de bereidheid om je langdurig (minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar) te verbinden aan de Flexpool;
- een rijbewijs en auto; de reiskosten zullen daarbij overeenkomstig de CAO PO worden vergoed.
Wij bieden
- een aanstelling in onze Flexpool tot einde schooljaar;
- de kans om in een afwisselende en dynamische functie verschillende scholen te leren kennen en
de kans om te kijken welke school het beste bij jou past;
-

een leidinggevende als eerste aanspreekpunt en tevens begeleider van jouw persoonlijke
ontwikkeling;

-

uitzicht op verlenging van dit dienstverband dan wel een vast dienstverband bij goed
functioneren.

Sollicitatieprocedure:
Stuur je motivatiebrief en CV naar personeelszaken@opo-r.nl t.a.v. Rudy Thijs. Voor meer informatie
over deze functie kun je contact opnemen met Rudy Thijs van de afdeling Personeelszaken via 0344633262.
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