
 
 

 
 
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. 
 
De Wielen is een kleinschalige school 
in de wijk Middenpolder. We hebben 
kinderopvang en buitenschoolse 
opvang van partner Wasko in het 
gebouw. Samen met de collega’s van 
de opvang vormen wij een IKC.  
De school is rustig gelegen in een 
groene omgeving en beschikt over 
een ruim terrein. 
We zijn dit jaar enthousiast aan een 
aantal mooie ontwikkelingen voor 
onze leerlingen begonnen. Hierover 
vertellen we je graag meer. 
De Wielen klein in omvang, groots in 

betrokkenheid! 
Kijk ook op: www.ikcdewielen.nl 

                                                  
Ben jij op zoek naar een ambitieuze omgeving, midden in de samenleving, waar leren met en van elkaar voorop staat? Stichting OPOPS 

heeft een vacature op obs De Wielen! 

 

                                                 Leerkracht basisonderwijs                             

 Middenbouw – groep 5/6 
0,6/0,8/1,0 fte (schaal L10) 

 
 

Wat bieden wij jou? 

Een hele leuke baan op een kleine, veelzijdige school. Je gaat werken met oprecht betrokken collega’s. Zij maken je graag wegwijs op onze 

school. Met elkaar zorgen we voor een prettige en veilige leer- en werkomgeving.  

De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO PO. Daarbij voeren wij een aantrekkelijk professionaliseringsbeleid en bieden wij onze 

medewerkers extra regelingen zoals een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, ANW verzekering, fietsenplan en uitruilregeling. 

De omvang van de vacature is 0,8 fte, maar 1,0 fte of 0,6 fte zijn ook bespreekbaar. 

 

Wie ben jij?  

Je bent bevoegd of bijna bevoegd leerkracht basisonderwijs. Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in 

woord en geschrift. Je bent een teamspeler en hebt een duidelijke visie op onderwijs en de ontwikkeling van het kind en je kunt die visie 

verbinden aan de visie van de school. Je bent in staat een sterk pedagogisch klimaat neer te zetten waarin ieder kind zich gehoord en 

gezien voelt. Je bent ambitieus, betrokken en verbindend. 

 

Informatie en solliciteren 

Voor een informatief gesprek of vragen kun je contact opnemen met Saskia Bishoff, schooldirecteur, via directie@obsdewielen.nl of  

06-54380403 (bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur). Je motivatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk 30 september 

2021. Sollicitaties kunnen worden gericht 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. 

 

 

 

mailto:directie@obsdewielen.nl
mailto:s.ploegaert@opops.nl

