Ben je breed inzetbaar in het basisonderwijs en wil jij
je enthousiast inzetten voor onze leerlingen? Dan zoeken we jou!
Voor Openbaar Onderwijs Westerwolde zijn wij per direct op zoek naar een

Invalleerkracht
Wie zijn wij?
Openbaar Onderwijs Westerwolde (OOW) speelt een prominente rol in Westerwolde Zuid. We hebben
het vertrouwen van kinderen, ouders en andere belanghebbenden in deze regio. We bieden regulier
basisonderwijs en zorgen ervoor dat ouders op zoveel mogelijk plaatsen kunnen kiezen voor
tenminste één openbare basisschool. Het ontwikkelingsproces van de leerling ondersteunen we
optimaal, van kleuter naar tiener, waarin we ze voorbereiden op hun toekomst in de samenleving. De
openbare onderwijsidentiteit komt sterk tot uitdrukking in ons dagelijks handelen. Onze gezamenlijke
kernwaarden zijn: kwaliteit, respect, acceptatie, communicatie, haalbaar, trots. Ze vormen de basis en
kracht bij alles wat we doen. Het belang van ieder kind staat altijd voorop!
De gemeente Westerwolde vormt het integrale bestuur van de zeven openbare basisscholen in
Westerwolde Zuid, waaronder één school voor onderwijs aan anderstaligen. De scholen variëren in
omvang van ongeveer 50 tot ruim 200 leerlingen. Het grote verschil in aantal leerlingen heeft te
maken met scholen in de kleine kernen - Bourtange, Jipsinghuizen en Ter Apelkanaal - en de grote(re)
kernen - Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde.
Wij zoeken een invalleerkracht:







Die bewust kiest voor het openbaar onderwijs.
Met een afgeronde PABO opleiding.
Die flexibel, daadkrachtig, oplossingsgericht en creatief kan handelen.
Die goed kan samenwerken in een team, maar ook zelfstandig kan handelen.
Die structuur biedt, consequent is en een duidelijk klassenmanagement hanteert.
En die de leerlingen sociale vaardigheden mee wil geven!

Wat bieden we je?
We bieden je een uitdagende functie in een werkomgeving met enthousiaste collega’s.
Samen met andere leerkrachten, LIO’ers en onderwijsassistenten verzorg je het onderwijsaanbod
voor onze leerlingen.
De functie is gewaardeerd op het niveau van schaal L10, overeenkomstig de cao Primair Onderwijs.
Wil je solliciteren?
Lijkt dit jou een leuke uitdaging en ben je direct beschikbaar? Stuur jouw motivatiebrief met CV, onder
vermelding van ‘sollicitatie invalleerkracht’ naar personeelszakenoow@westerwolde.nl
Wil je meer weten over het werk en onze scholen?
Bel voor meer informatie naar Lisanne ten Cate of Marion Prins via 0599 320220.

