Wadenoijen, 22 februari 2022
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).
Wij hebben een vacature voor een enthousiaste en betrokken leerkracht voor groep 3-4. Het betreft
een vervanging voor zwangerschapsverlof. De vacature is voor 0,2 wtf (*)
Daltonschool de Waayer Wadenoijen is een relatief kleine dorpsschool met circa 90 leerlingen
verdeeld over 4 groepen. Het kleine team van 7 leerkrachten werkt samen op verschillende
inhouden. We zijn een school waarin elke dag zeer kwalitatief onderwijs wordt gegeven. We hebben
de afgelopen 3 jaar vooral ingezet op het rekenonderwijs, De Vreedzame school en gaan komend
schooljaar aan de slag met technisch lezen.
Door het dorpse karakter kennen wij al onze leerlingen en werken we goed samen met de ouders.
Functie informatie
We zijn vanaf woensdag 11 mei op zoek naar een leerkracht voor onze fijne groep 3-4 van 26
leerlingen.
Op onze Daltonschool worden alle leerlingen gezien en erkend. We werken vanuit een goede relatie
met ouders en leerlingen, wat voor een goede basis zorgt.
Onze leerlingen zijn gewend om door reflectie- en groepsgesprekken betrokken te zijn bij hun eigen
leerproces en bij wat zich in de school afspeelt.
Onze leerlingen krijgen de kans om zich binnen een duidelijke structuur optimaal te ontwikkelen tot
een zelfstandig individu. Ze leren zich verantwoordelijk te voelen voor hun gedrag, werk én
omgeving. Dat geeft vertrouwen.
Wij zijn voor deze functie op zoek naar een leerkracht voor de woensdag. Het gaat om 0,2fte, met de
mogelijkheid voor meer uren in de flexpool van onze stichting.
Enthousiaste Dalton leerkrachten óf Dalton minded leerkrachten worden zeker gevraagd om te
solliciteren!
Op https://waayer-wadenoijen.nl/ kun je meer lezen over onze school.
Sollicitatieprocedure
Stuur uiterlijk 24 maart 2022 je motivatiebrief en CV naar personeelszaken@opo-r.nl t.a.v. Dave
Leijser om te solliciteren. De vacature is gericht op zowel interne als externe kandidaten. Bij gelijke
geschiktheid zullen interne kandidaten echter de voorkeur genieten.
Mocht je inhoudelijke vragen hebben over deze vacature dan kun je contact opnemen met de
directeur van Waayer Wadenoijen, Patricia van den Broek, 0344-661527.
(*) Een grotere werktijdfactor is bespreekbaar, maar is dan i.c.m. de flexpool van OPO-R.

