
Vacature groepsleerkracht OBS Portland in Rhoon voor 16-40 uur (in overleg) per week 

 

OBS Portland is per 1 augustus 2019 op zoek naar een betrokken leerkracht die het beste in leerlingen 

bovenhaalt. Onderwijs is meer dan rekenen en taal, vandaar dat onze school kinderen helpt hun unieke 

talent te ontdekken. Is dat ook jouw doel als leerkracht? Lees dan gauw verder! 

 

 

Uitgebreide vacature 

 

Wij zijn op zoek naar: 

 

Een groepsleerkracht (m/v) 

 

Wat ga je doen? 

Uiteraard geef je enthousiast les, heb je plezier in je werk en straal je dat uit in de klas. Je ziet elk kind als 

een bron van mogelijkheden, ook als het wat moeilijker meekomt. Op OBS Portland werk je aan het 

onderwijs van de toekomst, onder andere gericht op talentontdekking- en ontwikkeling. Je geeft onderwijs 

met een scherp oog voor het individu en je hebt een sociaal-pedagogisch zesde zintuig. Samen met ons 

enthousiaste en gemotiveerde team haal je het beste uit de kinderen die jou zijn toevertrouwd.  

 

Wie zoeken wij? 

Iemand die zich op professionele wijze inzet in de klas en in ons team, die ernaar streeft dat elke nieuwe 

dag beter is dan de vorige. Beter voor onze leerlingen en dus beter voor onze school. Zo werken we samen 

aan het onderwijs van de toekomst. Leeftijd speelt geen rol, of je man of vrouw bent evenmin, wel of je 

oog hebt voor de competenties van een kind. Je laat het met zijn of haar eigen kwaliteiten uitblinken, zodat 

het zelfvertrouwen groeit. Een prachtige verantwoordelijkheid om een nieuwe generatie te creëren die 

straks een positieve bijdrage zal leveren aan de maatschappij. Dat vergt een flexibele geest, die ook op onze 

school rondwaart, want OBS Portland is volop in beweging met een heel divers onderwijsaanbod. De groep 

waaraan je les gaat geven is in overleg bespreekbaar. De dagen waarop je gaat werken spreken we samen 

af. 

 

Salariëring en arbeidsvoorwaarden 

Conform de CAO Primair Onderwijs. 

 

Over onze school 

OBS Portland is een openbare basisschool in Rhoon met 25 medewerkers en 350 leerlingen die valt onder 

de Stichting OPO Albrandswaard. De school maakt deel uit van een campus van drie basisscholen en staat 

in een jonge, diverse wijk met een grote onderlinge sociale betrokkenheid. Respect voor elkaars 

achtergrond en ideeën staat bij ons hoog in het vaandel, net als een continu streven naar kwaliteit. Ons 

onderwijs is onderscheidend omdat het kind centraal staat, met als doel de eigen unieke talenten te 

ontplooien. Wil jij in een warme en uitdagende omgeving aan de slag als docent? Dan nodigen we je graag 

uit te solliciteren. 

 

Solliciteren 

Wij ontvangen je sollicitatie graag vóór 10 mei 2019 o.v.v. ‘Sollicitatie groepsleerkracht’. Je kunt deze sturen 

naar Olivier Vermeulen, per e-mail: directie@obsportland.nl. Wil je eerst meer informatie over de functie? 

Neem dan contact op met Olivier Vermeulen, directeur van de school via 010-2033488 / 06-46275196.  
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