
 

 

Datum publicatie:  24 september 2021 

Vacaturenummer: 21.219 

 

 

Openbaar Onderwijs Groningen is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in de gemeente Groningen. Wij 

werken aan kwalitatief goed en uitdagend onderwijs op 21 basisscholen, 4 scholen voor speciaal onderwijs en 

11 scholen voor voortgezet onderwijs. Openbaar Onderwijs Groningen wordt gevormd door 2100 medewerkers 

en 15500 leerlingen. Een dynamische organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en grote 

zichtbaarheid.  

 

Functie 

De huidige generatie leerlingen verdient alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst.  

Wij zijn per direct op zoek naar energieke en enthousiaste leerkrachten die geïnteresseerd zijn in een aanstelling 

voor onbepaalde tijd. De exacte omvang van de vacature is afhankelijk van de inzetbaarheid van de kandidaat 

en de beschikbare formatieruimte. In deze functie wordt je ingezet als leerkracht op één van onze basisscholen.  
 

Wij zoeken collega’s die: 

- in het bezit zijn van een PABO diploma of in de afrondende fase van deze opleiding zitten; 

- beschikken over goede communicatieve vaardigheden; 

- bij voorkeur breed inzetbaar zijn in groep 1 t/m 8; 

-  beschikken over een flexibele, professionele werkinstelling gericht op samenwerking; 

- bereid zijn om de eigen ontwikkeling als leerkracht blijvend centraal te stellen; 

- beschikken over een positief kritische instelling om samen beter worden; 

- beschikken over een onderzoekende houding. 

 

Wat bieden wij? 

- een aanstelling voor onbepaalde tijd; 

- een professionele leeromgeving;  

- de kans om te werken op verschillende scholen met diverse onderwijsconcepten; 

- de mogelijkheid om gebruik te maken van intervisie en interne scholing via onze eigen academie; 

- een dynamische omgeving waar ruimte is voor zelfontwikkeling. 

 
Salaris 

Deze functie is gewaardeerd op schaal L10 van de geldende CAO PO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal 

€ 4.113,- bij een volledige aanstelling. 

 

Organisatie 

Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van 

meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook 

zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.  

 

Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan 

ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend 

aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden. 

 

Ben jij de collega die wij zoeken? 

Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website. In 

het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert. 

 

Informatie 

Informatie over onze PO scholen vind je op de website: www.openbaaronderwijsgroningen.nl 

Meer informatie over deze functie is in te winnen bij Tineke Wüst (coördinator vervangingen),  

mobiel 06-24126445 of t.wust@o2g2.nl  

 

 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

Vacature: 
Vaste leerkrachten PO/(V)SO/SBO (wtf in overleg) 
Openbaar Onderwijs Groningen 
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