
 

 

 
        

 

Wij zoeken groepsleerkrachten voor de OBO-flexpool 
 

Maak jij hét verschil voor de klas? 
 

Reken maar dat jij het verschil maakt wanneer zonder jou de kinderen geen les kunnen krijgen. 

Dat is nou juist jouw drive, zorgen dat er onderwijs is én goed onderwijs voor alle kinderen. Jij 

vindt het dan ook niet erg om op verschillende scholen te werken. 

Sterker nog, jij vindt die afwisseling wel prettig. Elke dag tussen dezelfde vier schoolmuren? Dat 

is nou juist niets voor jou. Kwaliteit in onderwijs leveren aan verschillende scholen? Precies, 

daar word jij blij van. 

 

Wat mag je van stichting OBO verwachten? 
 

Dat wij rekening houden met jouw wens voor flexibiliteit. Wil je 2 dagen werken? Dat kan. Wil je 5 

dagen werken? Ook prima. Wij gaan voor je regelen, dat je de afgesproken dagen in dienst komt! 

 

Maar er is meer: 

• De kans ervaring op te doen bij verschillende scholen; 

• Ruimte om jezelf als leerkracht verder te ontwikkelen; 

• Inschaling is conform CAO PO; 

• Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling; 

• Doorbetaling vakanties, pensioenopbouw en een eindejaarsuitkering, want je bent gewoon in 

dienst bij ons; 

• Reiskostenvergoeding; 

• Mogelijkheid deel te nemen aan studiedagen; 

• Een professionele inroostering vanuit de planning van Leswerk; 

• En last but not least: kinderen die stiekem best blij zijn dat je komt.  
 

Wat we van jou verwachten? 
 

Onze verwachting? Eigenlijk heel simpel: dat je goed onderwijs levert, je flexibel opstelt en de 

kinderen jou de liefste juf of meester vinden. 
 

Nadere informatie en solliciteren 

 

Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Stuur dan je C.V. en motivatie naar 

esteffens@obo-wbr.nl..  

Zijn we allebei enthousiast, dan nodigen we je graag uit voor een gesprek op ons 

bestuurskantoor en gaan we inhoudelijk dieper in op de functie en de visie van stichting OBO. 

Uiteraard zijn we daarna nog enthousiaster geworden van elkaar en dan is het slechts een 

kwestie van formaliteiten afhandelen en start jij als nieuwe aanwinst bij OBO. De kinderen 

kijken in ieder geval al uit naar jouw komst! 
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