Stichting OPO-R zoekt voor
OBS De Regenboog te Tiel:
Leerkracht voor groep 1/2 WTF 0,2

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 OPOR is gevestigd in Tiel.
Adres OPO-R:
Wethouder Schootslaan 5
4005 VG Tiel
www.opo-r.nl
OBS De Regenboog
Meester Rinkstraat 19
4005 GH Tiel
Stichting OPO-R Regenboog
(Regenboog-tiel.nl)

De Regenboog is een dynamische school met 110 leerlingen met een
inpandige peuterspeelzaal.
Het betrokken team wil de kinderen een plek bieden waar zij zich veilig
voelen en volop tot ontwikkeling kunnen komen. Om dat te bereiken is
de school een gezonde- en vreedzame school. Tevens hebben we veel
aandacht voor taal en werkt het team met stichting Leerkracht.
Het team van de Regenboog werkt nauw samen met basisschool De
Molenwerf in Tiel want beide hebben we hart voor onze kleurrijke
doelgroep.
Wij zoeken een leerkracht met oog voor de leerling en die gelooft in de
talenten en mogelijkheden van het kind.
Wij bieden:
• Een team waar je je welkom voelt
• Een open werksfeer
• 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
We kijken uit naar je sollicitatie, met de belofte dat dit de eerste stap is
naar een ontzettend leuke baan op De Regenboog
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.

