Vacature:

Leerkracht flexpool (0,4 tot 0,8 fte)
Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld

Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld verzorgt het onderwijs op 10 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 samenwerkingsschool en een school voor speciaal basisonderwijs. Binnen OPON vinden
we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en
respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden.
Wat is de flexpool?
In onze flexpool hebben leerkrachten een dienstverband voor 2, 3 of 4 dagen per week (naar wens) en
zijn inzetbaar op de afgesproken werkdagen voor vervangingen en tijdelijke vacatures die gedurende
het schooljaar voorkomen. Indien er te weinig werk beschikbaar is binnen OPO Noordenveld, werken
de leerkrachten uit onze flexpool ook bij stichting Quadraten. De inzetbaarheid bij scholen met een andere denominatie dan openbaar onderwijs is een eigen keuze.
Wat kunnen wij bieden?
- Afwisselend werk en de mogelijkheid om in korte tijd veel ervaring op te doen bij verschillende
vscholen.
- De mogelijkheid om meer te werken wanneer je daar behoefte aan hebt en wanneer er meer werk bevschikbaar is.
- Begeleiding en ondersteuning door een ervaren directeur.
- Scholingsmogelijkheden.
- Salariëring conform de salarisschaal behorend bij leraar L10.
- Afhankelijk van je achtergrond wordt er een vast dienstverband of een dienstverband voor één jaar
vmet uitzicht op een vast dienstverband aangeboden.
Waar zijn wij naar op zoek?
- Flexibel inzetbaar zijn en ingezet kunnen worden in minimaal groep 1 t/m 6 en/of groep 3 t/m 8
- Goed omgaan met onverwachte en veranderende situaties
- Adequate, creatieve oplossingen bedenken in ‘noodsituaties’
- De culturen van de verschillende scholen goed aanvoelen en daar respectvol en adequaat mee omvgaan.
- Professioneel werken en zich graag verder willen ontwikkelen.
- Onderwijs goed kunnen afstemmen op de behoeften van leerlingen.
- ICT-vaardig zijn.
- Bij voorkeur bevoegd zijn om gymnastiek te geven.
- Over een rijbewijs en auto beschikken.
- Een dag per week meer beschikbaar zijn om ingezet te worden, dan je aanstellingsomvang betreft.

Op zoek naar meer informatie?
Voor meer informatie over het werken in de flexpool van OPON, kun je terecht bij Nanda Versnel
(begeleider flexpool) of Suzan Peeters (personeelsadviseur) telefoon (050) 4065780. Ook kun je
kijken op de website van OPO Noordenveld; www.oponoordenveld.nl
Geïnteresseerd?
Richt dan je gemotiveerde schriftelijke sollicitatie voorzien van een beknopte CV, onder vermelding van
vacature flexpool, per mail aan n.versnel@onderwijs-noordenveld.nl.

www.oponoordenveld.nl

