
Groepsleerkracht basisonderwijs voor 0,8 fte bij 
openbaar onderwijs Ameland (OPO Ameland) 

Het openbaar basisonderwijs op Ameland bestaat uit twee “kleine” basisscholen met 
combinatiegroepen. OBS ’t Ienster en OBS de Schakel zijn basisscholen met drie klassen 
van combinatie groepen, waar uitdagend inclusief adaptief onderwijs wordt gegeven. Deze 
scholen zijn gehuisvest in Ballum en Hollum. 

Wij zijn op zoek naar een groepsleerkracht, die beschikbaar is voor 0,8 fte. Een contract 
voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden. 

Werkzaamheden 
• Je geeft les aan verschillende groepen op beide basisscholen.  
• Je bereidt de lesdag voor en verleent de noodzakelijke nazorg ter voorbereiding van 

de volgende schooldag. 
• Je voert flexibel de lesgevende taak uit. 
• Je handelt naar de onderwijsbehoeften en sociale ontwikkeling van de kinderen en 

stelt evt. groepsplannen bij in overleg met de bovenschoolse intern begeleider. 
• Je neemt deel aan de professionele ontwikkeling van OPO Ameland. 

Functie-eisen 
Profiel 
• We zoeken een enthousiaste en betrokken leerkracht die het een uitdaging vindt om 

kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. 
• Je hebt ervaring met het lesgeven aan basisschoolleerlingen, een duidelijke visie op 

onderwijs en je voegt je snel in de werkwijze van de scholen. 
• Je bent in staat om handelingsgericht te werken en hebt aandacht voor de leerlingen, 

die meer uitdaging nodig hebben. 
• Samenwerking met collega’s is voor jou belangrijk. 
• Je hebt een positieve houding, bent flexibel en bereid om te blijven leren. 
• Je werkt vanuit gezamenlijkheid. 
• Je beschikt over een groot organisatietalent 
• Je functioneert op minimaal HBO niveau. 
• Je beschikt over de vaardigheden om op niveau van een startbekwame leerkracht te 

functioneren. 
• Je kunt werken in een kleine gemeenschap op het eiland. 



Geïnteresseerd? 
Je sollicitatiebrief met je motivatie, een actuele CV en referenties, kun je voor 20-5-2019 
richten aan directie@opo-ameland.nl, t.a.v. Wim de Vries,(algemeen directeur a.i. OPO 
Ameland, tel. 06-45282376). 

De sollicitatiegesprekken zullen eind mei plaats vinden. Het geven van een proefles kan  
naast een gesprek onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 


