
  
 

 

 
De Waayer Tiel maakt onderdeel uit van 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). 

 
Vacature groep 3-4 

In verband met zwangerschapsvervanging zoeken wij voor onze groep 3-4 een 
enthousiaste en betrokken leerkracht. 

Omvang 1,000 wtf. (Deze vacature kan ook in deeltijd ingevuld worden). 
Het betreft een tijdelijke vacature van 1 maart tot aan de zomervakantie. 

 
Wij zoeken een collega die: 
●  Minimaal een afgeronde Pabo-opleiding heeft 
●  Beschikt over goede pedagogische en didactische kwaliteiten 
●  Beschikt over de juiste dosis zelfreflectie en relativeringsvermogen 
●  Enthousiast, inventief en gedreven is 
●  Graag samenwerkt, een onderzoekende houding heeft en initiatief neemt 
●  Affiniteit heeft met het EDI-model en thematisch werken 
●  Deel wil uitmaken van een ambitieus en fijn team 
 
Wij bieden: 
●  Een uitdagende en afwisselende baan 
●  Een gedreven en enthousiast team dat van aanpakken houdt 
●  Leuke en spontane kinderen 
●  Ouders die recht vanuit hun hart spreken 
●  Veel ruimte voor eigen inbreng 
●  Een omgeving waarbinnen innovatieve ideeën een belangrijke plek innemen. 
 
Obs Waayer Tiel 
De Waayer Tiel staat in de kern Passewaay en heeft 150 leerlingen. De populatie van de 
Waayer is een afspiegeling van de wijk. Er is een mooie mix van leerlingen met diverse 
culturele en maatschappelijke achtergronden. Wij zijn een toegankelijk en gastvrije school. 
Met goede afstemming tussen ouders, kind en leerkrachten en onze partners. 
 
Wij werken vanuit een gezamenlijk geformuleerd kader als het gaat om ons didactisch- en 
pedagogisch handelen. In het didactische handelen neemt de kwaliteit van instructie en 
verzorgen van een  gedifferentieerd aanbod, een belangrijke plaats in. Wij bieden leerlingen 
een brede basis aan binnen een veilig en vreedzaam schoolklimaat. 
 
Onze ambitie is om verder inhoud te gaan geven aan toekomstbestendig onderwijs. 
Aspecten die hierbij een rol gaan spelen zijn: 21ste -eeuwse vaardigheden, coöperatief leren, 
meer- en hoogbegaafdenonderwijs, opbrengstgericht werken. 
 
Sollicitatieprocedure  
Denk jij dat deze functie en de Waayer bij jou passen? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 04-
02-2021 jouw motivatiebrief en cv via personeelszaken@opo-r.nl   
o.v.v. vacature Waayer Tiel 
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De vacature is gericht op zowel interne als externe kandidaten.  
Mocht je inhoudelijke vragen hebben over deze vacature dan kun je contact opnemen met 
Eric Vos, directeur Waayer Tiel. directie@waayer-t@opo-r.nl of 06 15638933 
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