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OBS De Pendinghe is een openbare basisschool die valt onder het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen 
en is gevestigd in de wijk Selwerd/Tuinwijk/Paddepoel. Onze school is een Vensterschool en telt ± 260 
leerlingen, verdeeld over 16 groepen. Van de 16 groepen zijn er 2 speciaal voor nieuwkomers (NT2-leerlingen). 
De school heeft een multiculturele populatie waarbij op een vreedzame wijze van en met elkaar leren hoog in het 
vaandel staat. Het team van bijna 40 medewerkers, bestaat uit een mooie mix van veel jonge- en ervaren 
collega’s met passie en expertise. Samen met de kinderen zijn we heel enthousiast en actief op allerlei 
gebieden. De school neemt deel aan veel projecten om voor alle leerlingen gelijke kansen te creëren en er 
worden kleinere jaargroepen gehanteerd om de leerlingen ook individueel de aandacht te geven die ze 
verdienen.  
 

“Kom jij onze fantastische school versterken?” 
 
Functie 
Wij zijn per direct op zoek naar een energieke en enthousiaste leerkracht voor onze groep 6A. Een hele fijne 
groep van 19 leerlingen. Het betreft een tijdelijke vacature op reguliere uren. De werkdagen zijn woensdag, 
donderdag en vrijdag en de exacte omvang van de vacature is afhankelijk van de inzetbaarheid van de kandidaat 
en de beschikbare formatieruimte.  

Wij zoeken een collega die: 
-  beschikt over een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs;  
- beschikt over werkervaring als leerkracht in de midden- en/of bovenbouw; 
- beschikt over sterke pedagogische vaardigheden; 
-     beschikt over een positief kritische instelling, gericht op samen in ontwikkeling blijven; 
- het spelend leren centraal stelt, waarbij de taalontwikkeling volop aan bod komt; 
- flexibel en stressbestendig is.  

 
Salaris 
Deze functie is gewaardeerd op schaal LB van de geldende CAO PO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal  
€ 4.573 ,- 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: www.pendinghe.nl  
Meer informatie over de functie is in te winnen bij Harry van den Berghe (directeur), via 050 – 321 04 48 of 
hvandenberghe@o2g2.nl  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Vacature 
Leerkracht groep 6 (wtf 0,6) 
OBS De Pendinghe  
 

https://o2g2.nl/sollicitatie.html
http://www.pendinghe.nl/
mailto:hvandenberghe@o2g2.nl

