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Vacaturenummer:  21.231 
 

De Feniks is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 13 jaar, waar we leerlingen kennis en 

vaardigheden leren, die ze nodig hebben in een snel veranderende wereld. Het team van De Feniks speelt hierin 

een grote rol en heeft als doel leerlingen een omgeving te bieden, waar ze zich veilig en vertrouwd voelen, waarin 

de omgeving rijk en betekenisvol is en waar reflectie en feedback een belangrijke rol spelen. Vaardigheden als 

samenwerken, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en zelfregulering zijn hierin van belang. We vinden 

ontwikkeling hierin belangrijk voor de kinderen, zowel als onszelf. Eigenaarschap en duurzaam leren gaan hier 

hand in hand. Onze kernwaarden zijn hierbij: ik leer met plezier, ik heb respect voor de ander en ik leer hier 

mezelf kennen. OBS De Feniks is een school waar je je vleugels uit kunt slaan!  

 

Functie 

Per direct zijn wij op zoek naar een energieke en enthousiaste leerkracht. De functie bestaat voornamelijk uit 

Remedial Teacher werkzaamheden. Het betreft een vacature op NPO gelden en direct voor onbepaalde tijd. De 

exacte omvang van de vacature is afhankelijk van de inzetbaarheid van de kandidaat en de beschikbare 

formatieruimte. De werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. 

 

Wij zoeken een collega die: 

- beschikt over een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs;  

- beschikt over werkervaring als leerkracht in het basisonderwijs; 

- beschikt over goede communicatieve vaardigheden;  

- ouderbetrokkenheid belangrijk vindt; 

- beschikt over een positief kritische instelling, gericht op samen leren, samen beter worden.   

 

Wij bieden 

- een prettige, uitdagende en afwisselende werkomgeving; 

- een betrokken en leergierig team; 

- een baan op een school die in ontwikkeling is, waarbij wij jouw inbreng op prijs stellen. 

 

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 de school vind je op de website https://defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl   
Meer informatie over de functie is in te winnen bij mevrouw Micha Galdermans, directeur, via 

m.k.h.galdermans@o2g2.nl. 

 
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

Vacature 
Leerkracht / Remedial Teacher (wtf 0,6) 
De Feniks 
 

https://o2g2.nl/sollicitatie.html
https://defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl/

