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Het OPON zoekt  
 

Leerkrachten (m/v) 
voor de flexpool 

met een aanstelling voor 2, 3 of 4 dagen per week 
De werkdagen worden in overleg bepaald 

 

Informatie vacature 
Samen met een aantal besturen uit de provincie Groningen neemt OPON deel aan het Regionaal 
Transfercentrum Groningen (RTC).  Een onderdeel van het RTC is een gezamenlijke Flexpool. De 
Flexpool bestaat uit medewerkers die een vaste aanstelling of een langdurige tijdelijke aanstelling 
(bijv. voor de duur van een schooljaar) hebben bij een bestuur en binnen deze aanstelling inzetbaar 
zijn voor vervangingen en tijdelijke vacatures die gedurende het schooljaar voorkomen.  
 
De leerkrachten die in dienst zijn bij OPON worden bij voorkeur ingezet bij scholen van OPON. Indien 
er te weinig werk beschikbaar is binnen OPON, werken de leerkrachten uit de Flexpool ook bij andere 
schoolbesturen aangesloten bij het RTC. Voor het werken bij andere schoolbesturen geldt dat 
leerkrachten die bij OPON in dienst zijn, in ieder geval inzetbaar zijn bij scholen in het openbaar 
onderwijs. De inzetbaarheid bij scholen met een andere denominatie is een eigen keuze.  
 
We zoeken voor de Flexpool leerkrachten die: 

 Flexibel inzetbaar zijn en gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld: bovenbouw/onderbouw, speciaal 
(basis) onderwijs, etc. 

 Inzetbaar zijn 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 
omgaan. 

 Goed zijn in communiceren op alle gevraagde niveaus 

 Professioneel op de eigen bekwaamheid, handelen en beroepsopvattingen reflecteren en een 
vertaalslag maken die ontwikkeling en groei laat zien. 

 Zichzelf ontwikkelen en goed functioneren binnen ‘vernieuwende concepten’. 

 Onderwijs goed afstemmen op zorgleerlingen of excellent presterende leerlingen, leerlingen met 
een speciale leerbehoefte. 

 Over theoretische kennis zoeken en/of beschikken die wordt gekoppeld aan de specifieke 
onderwijs- en zorgbehoefte van elk kind. 

 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.  
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We bieden: 

 Afwisselend werk en de mogelijkheid om in korte tijd veel ervaring op te doen bij verschillende 
scholen.  

 De mogelijkheid om meer te werken wanneer je daar behoefte aan hebt en wanneer er meer 
werk beschikbaar is. 

 Begeleiding en ondersteuning door een ervaren directeur. 

 Een dienstverband in eerste instantie voor de duur van één jaar, met uitzicht op verlenging.  

 Een werkplek van waaruit je op termijn kunt solliciteren naar een vaste baan op één van de 
scholen binnen OPON. 
 

Inlichtingen  
Voor meer informatie over het werken in de flexpool van OPON, kun je terecht bij Nanda Versnel 
(begeleider flexpool) telefoon (050) 4065780. 
 
Geïnteresseerd? 
Richt dan je gemotiveerde schriftelijke sollicitatie voorzien van een beknopte CV, onder vermelding 
van vacature flexpool voor 27 juni 2018 per mail aan n.versnel@onderwijs-noordenveld.nl 
. 
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