Stichting OPO-R bestaat uit 11 openbare basisscholen, waarvan vijf in Tiel, vier in Culemborg en één
in Wadenoijen. In Tiel staat ook een school voor speciaal basisonderwijs (SBO).
Wij zoeken een powerleerkracht voor onze kleurrijke en bruisende school: OBS De Kaardebol in
Culemborg. Een superschool waar talenten van grote en kleine mensen gezien, gehoord en
ontwikkeld worden. Het gaat om een vacature van 0,8 wtf (twee dagen in groep 4/5 en twee dagen
in groep 6). Ook als je voor twee dagen een baan zoekt nodigen wij je van harte uit te reageren.
Wij zoeken een leerkracht die:
● Minimaal een afgeronde Pabo-opleiding heeft
● Beschikt over goede pedagogische en didactische kwaliteiten
● Beschikt over de juiste dosis zelfreflectie en relativeringsvermogen
● Enthousiast, inventief en gedreven is
● Graag samenwerkt, een onderzoekende houding heeft en initiatief neemt
● Affiniteit heeft met het EDI-model en thematisch werken
● Deel wil uitmaken van een ambitieus en fijn team dat werkt in Leerteams
● Lef heeft!
Wij bieden:
● Een uitdagende en afwisselende baan
● Een gedreven en enthousiast team dat van aanpakken houdt
● Leuke en spontane kinderen
● Ouders die recht vanuit hun hart spreken
● Veel ruimte voor eigen inbreng
● Een omgeving waarbinnen innovatieve ideeën een belangrijke plek innemen.
OBS De Kaardebol
De Kaardebol is een school met een open karakter en telt ca. 140 leerlingen. De school maakt deel uit
van de Brede School Culemborg Oost en beschikt over een prachtig gebouw. De populatie van De
Kaardebol is een afspiegeling van de wijk. Er is een mooie mix van leerlingen met diverse culturele en
maatschappelijke achtergronden. Wij worden vanaf september 2020 KiVa-school en werken zo aan
een fijn pedagogisch klimaat. In ons lesgeven hanteren we het EDI-model. In de ochtenden staan
taal/lezen en rekenen centraal. In de middagen werken we schoolbreed vanuit thema’s. In Leerteams
onderzoeken en ontwikkelen we ons onderwijs. Dagelijks hebben we een kort overleg bij het Kanban
bord. Op https://kaardebol-culemborg.nl/ kun je meer lezen over onze school. Aan de nieuwe
website wordt hard gewerkt.
Sollicitatieprocedure
Denk jij dat deze functie en De Kaardebol bij jou passen? Dan ontvangen wij graag uiterlijk zondag 19
juli 2020 jouw motivatiebrief en cv via personeelszaken@opo-r.nl. 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
Marino van Montfoort, directeur van De Kaardebol. Telefoonnummer 0345-515459 of 06-22718277

