
"Thuis op school, thuis in de wereld" 
 

 

 

 

 
 

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.opor.nl 

 

 OBS Waayer Tiel 
 Kornoelje 1 
 4007 TP Tiel 
 T 0344 632604 
 E directie.waayer-t@opo-r.nl 

 

 

Stichting OPO-R zoekt per direct voor 

Obs Waayer te Tiel 
een leerkracht voor groep 6 

voor 

1.000 wtf 
Deze functie kan ook parttime ingevuld worden 

Het betreft een functie voor bepaalde tijd tot aan de zomervakantie. Bij gebleken geschiktheid 
kan deze omgezet worden naar onbepaalde tijd. 

 
De Waayer  is een gemoedelijk school met ca. 144 leerlingen in de wijk Passewaay.  
Wij verzorgen kwalitatief goed “toekomstgericht” onderwijs vanuit de pijlers:  
Kennisverwerving, sociaal emotionele vorming, persoonsvorming. 
 
Wij bieden kinderen een sterk leerklimaat in een toegankelijke en gastvrije school. 
Waar kinderen, ouders en teamleden elkaar in veiligheid en in welbevinden, 
ontmoeten. Een plek waar “verhalen samenkomen”. 
Diversiteit zien wij dan ook als kracht. Als school staan wij in de samenleving. 
 
 
 
Wij willen dat kinderen zich thuis voelen op school en in de wereld van nu en morgen. 
 
Wij bieden: 

• Een team waarin je je welkom voelt 

• Een team waar iedereen mag leren en ontwikkelen 

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

• Een school waar jouw inbreng gewaardeerd wordt in het verder ontwikkelen 
van ons onderwijs 
 

Wij zoeken iemand die: 

• Leerprocessen van leerlingen inhoudelijk weet te begeleiden; 

• Actieve betrokkenheid van leerlingen bij dat leerproces weet te realiseren; 

• Bevoegdheid voor het geven van bewegingsonderwijs is een pré maar geen 
voorwaarde; 

• Beschikt over een goede dosis zelfreflectie en relativeringsvermogen;  

• Beschikt over uitstekende pedagogische en didactische kwaliteiten; 

• Actief en preventief communiceert met ouders; 

• Een teamplayer is; 
 
Sollicitatieprocedure 
Stuur z.s.m. maar uiterlijk 21 februari je motivatiebrief en CV naar:  
e.vos@opo-r.nl  (Directeur) 

Mocht je inhoudelijke vragen hebben over deze vacature dan kun je contact opnemen met 
e.vos@opo-r.nl of via 06 15638933 
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