
 

 

Leerkracht  
  combinatiegroep 1, 2 en 3 
          (32 tot 40 uur) 

 
 
 
 

Wil jij jouw steentje bijdragen aan de ontwikkeling 
van het jongere kind? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
Per 10 januari 2022 zijn wij op zoek naar een leerkracht voor 
obs de Klimop in Ter Apelkanaal. 
Het gaat om een functie voor 0,8 – 1 fte voor combinatiegroep 
1,2 en 3. In eerste instantie gaat het om een langdurige 
ziektevervanging. Bij goed functioneren is er uitzicht op een 
vast dienstverband binnen Openbaar Onderwijs Westerwolde. 
 

Wie ben jij? 
 Jij beschikt over een PABO diploma; 

 Jij maakt een bewuste keuze voor het openbare 

onderwijs; 

 Jij bent ambitieus, energiek en gepassioneerd ten 

aanzien van het onderwijs; 

 Jij bent communicatief (zowel in woord als in 

geschrift) goed onderlegd; 

 Jij kunt zeer goed samenwerken; 

 Jij bent enthousiast over de onderbouw, 

combinatiegroep 1, 2 en 3. 

 

Wie zijn wij? 
Openbaar Onderwijs Westerwolde (OOW) valt rechtstreeks 
onder het college van burgemeester en wethouders. De 
gemeente Westerwolde vormt het integrale bestuur van de 
zeven openbare basisscholen verspreid over het zuiden van 
Westerwolde. Obs de Klimop in Ter Apelkanaal is daar één van.  
 
Obs de Klimop is een school waar een warm en positief 
schoolklimaat de basis van het onderwijs vormt. Het onderwijs 
op de Klimop is erop gericht om vanuit dit veilige en positieve 
klimaat de leerlingen cognitief en sociaal zo optimaal mogelijk te 
laten ontwikkelen. Er zijn korte lijntjes en er is veel ruimte voor 
persoonlijke aandacht voor- en tussen leerlingen, 
ouders/verzorgers en leerkrachten.  
 
Binnen obs de Klimop is de peuteropvang de Takjes van 
Stichting Kinderopvang KiWi gehuisvest. Dagelijks vinden er 
gezamenlijke activiteiten plaats tussen de peuteropvang en de 
onderbouw van obs de Klimop. Het doel van deze intensieve 
samenwerking is dat er een integrale ontwikkelingslijn ontstaat in 
de leeftijdscategorie van 2 tot 12 jaar. 
 
Obs de Klimop kenmerkt zich door haar kleinschaligheid en de 
ligging in een prachtige groene omgeving. Zo beschikt de Klimop 
over een buitenlokaal, een ontdek-pad en een groot sportveld. 
Coöperatief werken en leren is een onderdeel van ons dagelijks 
handelen. Met ons onderwijs dragen wij bij aan een brede 
ontwikkeling voor ieder kind!  
 
Bij OOW is ieder kind welkom! We leren kinderen van jongs af 
aan respect te hebben voor elkaars mening en overtuiging. De 
gezamenlijke kernwaarden vormen tevens onze KRACHT. 
Kwaliteit, Respect, Acceptatie, Communicatie, Haalbaar en 
Trots. 

Enthousiast? Wij ook! 
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV naar 
personeelszakenoow@westerwolde.nl 

www.obsdeklimoptak.nl     |     www.oow.nl 

Wij bieden jou het volgende: 
Wij vragen wat van jou, maar je krijgt er uiteraard ook iets 
voor terug, namelijk:  

 Een functie met een werktijdfactor van 0,8 tot 1 fte, 

afhankelijk van jouw wensen; 

 Salariëring volgens CAO PO (L10); 

 Tijdelijke functie gedurende ziektevervanging, met 

uitzicht op een vast dienstverband binnen OOW; 

 Een enthousiast team en fijne collega’s!  
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