Stichting OPO-R zoekt voor

‘t Praathuis een

Stamgroepleider
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.
OPO-R:
Wethouder Schootslaan 5
4005 VG Tiel
www.opo-r.nl

’t Praathuis
Meerlaan 26
4103XZ Culemborg
www.praathuis-culemborg.nl

Voor onze Jenaplan-basisschool ’t Praathuis in Culemborg zoeken we
een Stamgroepleider voor de onderbouw. We zoeken iemand voor
twee dagen in de week op de maandag en dinsdag.
Wij zoeken een Stamgroepleider die:
• Ervaring in de onderbouw heeft, of affectie met de
onderbouw heeft
• Mee wil werken aan de ontwikkeling van de school
• Met enthousiasme wil samenwerken in de bouw
• Op de hoogte is van de essentie van Jenaplanonderwijs en
liefst ervaring hierin
Wij bieden jou:
• Goede begeleiding op de werkvloer.
• Een aanstelling voor 2 dagen
Wie zijn wij?
’t Praathuis is een bruisende, gezellige (en de enige) Jenaplanschool in
Culemborg. Met een bevlogen en hardwerkend team geven we aan
300 leerlingen onderwijs in een rijke en gestructureerde
leeromgeving, in driejarige stamgroepen. Ons aanbod sluit aan op het
werken vanuit hoofd, hart en handen. Op deze manier geven we onze
leerlingen het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om zich te
ontwikkelen tot zelfstandige, jonge mensen. Zo bieden we de wereld
oriënterende vakken betekenisvol in projectvorm aan en leren onze
leerlingen van en met elkaar. Wij zijn trots op ons Jenaplanonderwijs,
de betrokken ouders en het leuke team wat ‘t Praathuis maakt tot een
b(l)oeiende school!
‘t Praathuis valt onder het bestuur van Stichting OPO-R, samen met
tien andere scholen. Stichting OPO-R maakt zich sterk voor openbaar
onderwijs in het Rivierengebied.
We kijken uit naar je sollicitatie
Sollicitatieprocedure:
Stuur je motivatiebrief en CV naar Bertie Vink directie.praathuis@opor.nl
Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen
met Bertie Vink op 06-53569952.

