
 

 

 

 

 
 
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 
 
 
OBS De Molenwerf  
Priorlaan 1 
4003 AP TIEL 
Stichting OPO-R Molenwerf 
(Molenwerf-tiel.nl) 

 
Stichting OPO-R zoekt voor  
OBS De Molenwerf te Tiel:  

 
Leerkracht voor groep 7/8 WTF 1,0  
Parttime werken is ook mogelijk! 

 
Wij zoeken een leerkracht met oog voor de leerling, wat hem beweegt 
en die gelooft in de talenten en mogelijkheden van het kind.  
Een leerkracht die een samenwerking met het kind wil aangaan om 
hem verder te helpen. Een professional die zich kan vinden in de visie 
van de school: “vertrouwen geeft zelfvertrouwen" en mee wil bouwen 
aan de onderwijskundige veranderingen.  Wij zijn een VVE school met 
100 leerlingen verdeeld over 4 reguliere groepen en twee 
Nieuwkomersklassen. Wij werken volgens het concept van KWINK en 
Stichting Leerkracht, de methode Alles in 1 en het EDI model. 
 
Zet jij je graag in om een klas naar een hoger niveau te tillen, dan 
nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek.  
 
Wij bieden: 

• Een team waar je je welkom voelt 

• Een professionele cultuur, waar iedereen mag leren en ontwikkelen 

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

Wij vragen:  

• Enthousiasme en daadkracht 

• Een pedagogisch sterke leerkracht 

• Iemand die het kind centraal stelt  

• Teamplayer 

• Een flinke dosis relativeringsvermogen en gevoel voor humor 

• Affiniteit heeft met samenhangend en geïntegreerd onderwijs.  
 
We kijken uit naar je sollicitatie, met de belofte dat dit de eerste stap is 
naar een ontzettend leuke baan op de Molenwerf  
 
Sollicitatieprocedure:  
Stuur je motivatiebrief en CV naar Miriam van Moerkerk  

m.moerkerk@opo-r.nl  De vacature is gericht op zowel interne als 
externe kandidaten.  
 
Ook voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je via de mail 
contact opnemen met Miriam van Moerkerk.  

 

http://www.opo-r.nl/
https://regenboog-tiel.nl/
https://regenboog-tiel.nl/
mailto:m.moerkerk@opo-r.nl

