
 

 

 

 
 
 
 
 
 
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. 
 
Het bestuursbureau van 
OPO-R is gevestigd in Tiel. 
 
OPO-R 
Wethouder Schootslaan 5 
4005 VG Tiel 
www.opo-r.nl 
 
Montessori Tiel 
Dahliastraat 27 
4001EC Tiel 
www.montessori-tiel.nl 

Stichting OPO-R zoekt per 1-8-2022 voor Montessori Tiel een 
 

Leerkracht bovenbouw (groep 7-8) 
wtf 0,4 

eventueel aan te vullen tot wtf 1,0 in de flexpool 
 

Montessori Tiel is een school in het centrum van Tiel en heeft 8 
groepen. Het team bestaat uit 15 enthousiaste Montessorianen. Wij 
begeleiden de ontwikkeling van de kinderen volgens de visie van Maria 
Montessori passend in de huidige tijd. Hierbij staan mede de 
uitgangspunten van de Nederlandse Montessori Vereniging centraal. 
 

~Help mij het zelf te doen~ 
 

Dit doen wij samen met de kinderen (en ouders) door te zorgen voor: 
- kennis en vaardigheden in combinatie met ontdekkend leren; 
- een goed en sterk pedagogisch klimaat; 
- leren binnen vrijheid in gebondenheid en gepaste eigen 

verantwoordelijkheid. 
 
Wij zoeken:  
Een enthousiaste en ervaren leerkracht, die samen met het team werkt 
aan de ontwikkeling van de kinderen en het team. Deze leerkracht deelt 
graag ervaringen met collega’s en staat stevig in zijn/haar schoenen. De 
leerkracht die wij zoeken heeft verder: 

- bij voorkeur ervaring in de bovenbouw; 
- wil zich verdiepen in het Montessorionderwijs; 
- ervaring met het opbouwen en behouden van een goed 

pedagogisch klimaat; 
- talent voor klassenmanagement. 

 
Persoonlijke kenmerken 
Je bent iemand die graag samenwerkt binnen een team. Je staat open 
om feedback te krijgen en te geven, binnen een professionele cultuur. 
Daarbij heb je relativeringsvermogen en zeker gevoel voor humor. 
 
Wij bieden: 
Een fijn, enthousiast team om in te werken. Wij staan voor kwaliteit, 
waarbij professionaliteit, collegialiteit, leergierigheid, maar zeker ook 
humor voorop staan. Tevens bieden wij jou de mogelijkheid om de 
Montessori-opleiding te volgen. Het salaris is conform CAO PO. 
 
Informatie of sollicitatie: 
Voor informatie kun je bellen met Tamara Blijdestein, directeur 
Montessori Tiel, tel. 06-21663793. Brieven met motivatie en CV 
ontvangen wij graag uiterlijk 11 mei via het mailadres: 
directie.montessori-tiel@opo-r.nl, t.a.v. Tamara Blijdestein. 
 
We kijken met belangstelling uit naar je reactie! 
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