Ben jij op zoek naar een ambitieuze omgeving, midden in de samenleving, waar leren met en van elkaar voorop staat? Stichting OPOPS
heeft per direct twee leuke vacatures op obs Anne Frank.

Leerkracht basisonderwijs
groep 3 0,4 fte (schaal L10)
groep 6 0,4 fte (schaal L10)
Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Papendrecht-Sliedrecht telt negen
basisscholen met in totaal zo’n 1850
leerlingen.
OPOPS biedt onderwijs dat zich richt
op de voorbereiding op de
samenleving, optimalisering van
talentontwikkeling en ontwikkeling
van een eigen identiteit waar
verdraagzaamheid onderdeel van
uitmaakt.
De stichting staat voor leren van en
met elkaar, met respect en vanuit
wederzijdse betrokkenheid, in een
uitdagende en veilige
leeromgeving, dicht bij huis én
midden in de samenleving.
Kindcentrum Anne Frank in
Papendrecht is een centrum waar
kinderen, leerkrachten en ouders
nauw met elkaar samenwerken.
Een kindcentrum met oog en oor voor
elkaar; voor iedereen.
Met ons enthousiaste team dragen wij
een duidelijke visie op het onderwijs
uit.
‘Al onze leerlingen hebben recht op
goed onderwijs. Dat is ook wat wij
willen bieden.’

Ben jij:
o Een ervaren leerkracht die vanuit persoonlijke doelen onderwijs kan
vormgeven?
o Iemand die diversiteit omarmt?
o Vaardig in het werken met verschillende niveaugroepen?
o In staat om een sterk pedagogisch klimaat neer te zetten waarin iedereen zich
goed voelt?
o Dé persoon die wil samenwerken met onze betrokken en enthousiaste
collega's?
o Ambitieus, betrokken en verbindend?
Dan zoeken wij jou!
Wat bieden wij jou?
Een hele leuke baan op een veelzijdige school. Je werkt in een omgeving met betrokken collega’s. Samen zorg je voor een prettige en
veilige leeromgeving. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO PO. Daarbij voeren wij een aantrekkelijk professionaliseringsbeleid en
bieden wij onze medewerkers extra regelingen zoals een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, een fietsenplan en een
uitruilregeling. Een combinatie van de vacatures is ook bespreekbaar.
Informatie en solliciteren
Voor meer informatie of vragen kun je terecht bij Ben Biesheuvel, schooldirecteur, via 06-27207469 (bereikbaar op werkdagen tussen
09:00 en 17:00 uur). Je sollicitatiebrief met CV ontvangen wij graag voor 10 december 2021. Deze kun je richten aan Stichting OPOPS, t.a.v.
s.ploegaert@opops.nl, staffunctionaris HRM.
Studenten/stagiairs
Zit jij in het laatste studiejaar van de PABO en heb je binnenkort voldoende punten voor een LIO stage of rond jij binnenkort je studie af,
dan nodigen we je hierbij uit om te solliciteren, zodat je rechtstreeks kunt instromen in een dienstverband bij OPOPS. Binnen OPOPS kun
jij je verder ontwikkelen.
OBS Anne Frank, Rozenstraat 36 3353 VH, Papendrecht www.obsannefrank.nl

