
 

 
 
 
 

Ben jij bereid te leren? Kom werken bij OPSPOOR!  

OPSPOOR biedt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs op 37 scholen in Purmerend en omgeving. Onze leerkrachten zijn 
meesters in het leren. Aan en ván hun leerlingen, aan en van elkaar. Want OPSPOOR 
spoort aan op ontwikkeling. Wij zijn op zoek naar toekomstmakers. In een snel veranderende 
tijd weet niemand wat de toekomst brengt. Wij zoeken mensen die het een uitdaging vinden 
het onbekende vorm te geven en onze leerlingen helpen hetzelfde te doen. Want zij zijn op 
hun beurt toekomstmakers! Dat vraagt om creatieve en flexibele leerkrachten met het lef om 
dingen anders te doen. Het vraagt om leerkrachten met een eigentijdse visie op later. En op 
leren. En dat vraagt om mensen met een ondernemende geest en ambitie. Ze hebben 
vertrouwen in zichzelf, in de ander én in de toekomst.  

OPSPOOR verbindt heden en toekomst, mensen, culturen en opvattingen. We geven 
leerlingen wat ze toekomt. Is dat ook wat jij wil doen? Bekijk dan onderstaande vacature.   

 
obs de Wagemaker zoekt; 

 
Een leerkracht wtf 0,4/0,6 voor de midden/bovenbouw vervanging 

zwangerschapsverlof 
 

OBS de Wagemaker is een school met 200 leerlingen en 16 medewerkers. De school is 
gelegen in een rustige woonwijk in Landsmeer aan de rand van natuurgebied Het Twiske. De 
leerling-populatie is gemêleerd en vormt een duidelijke afspiegeling van de buurt waarin de 
school is gelegen.  

Wat wij bieden:  
• Een enthousiast, professioneel, gezellig en hardwerkend team  
• Een karakteristiek gebouw in een rustige omgeving  
• Een continurooster (dagelijks van half negen tot twee uur lestijden) 
• Enthousiaste en leergierige kinderen 
• Goede begeleiding 
• Een doorrijvergunning (indien van toepassing) 

Wat wij zoeken is een collega die; 
• Een teamspeler is 
• Ervaring heeft in het onderwijs 
• Oog heeft voor het totale kind 
• Hoge verwachtingen, inspirerend voorbeeld in taal, gedrag en houding laat zien 
• Opgewekt, energiek, evenwichtig en stressbestendig is 
• Helder is in de communicatie naar ouders 

Interesse? 
Je kunt je sollicitatie richten aan directie@obsdewagemaker.nl  
o.v.v. vacature obs de Wagemaker.   
Voor vragen kun je bellen met René Straatmijer op nummer 06-25158063.  


