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Op zoek naar een baan voor de klas op een openbare basisschool in Gorinchem of
Hardinxveld-Giessendam? Neem dan contact op met Stichting OVO!

Voor komend schooljaar ontstaan er op verschillende scholen vacatures. In overleg
bekijken we welke vacature het beste bij jou past. We bespreken het aantal uren dat je
wil werken en welke klas/bouw of school jouw voorkeur heeft.

We zoeken jou als je:
bewust kiest voor het openbaar onderwijs

in staat bent maatgericht onderwijs aan te bieden

beschikt over goede communicatieve vaardigheden

een pabo-diploma hebt

 
Wij bieden:

een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast
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inschaling volgens de cao primair onderwijs

goede begeleiding van startende leerkrachten door onze interne coach

een professionele organisatie met oog voor talenten van leerlingen en personeel

 
Contact
Ben jij klaar voor een nieuwe werkplek, of rond je nu je opleiding af? Neem dan contact
op met Gerda Mulder, 06 234 88 000, of stuur je motivatie en cv naar 
(mailto:personeel.po@stichtingovo.nl)personeel.po@stichtingovo.nl
(mailto:personeel.po@stichtingovo.nl).

Ook met vragen over de vacatures kan je bij Gerda Mulder terecht.

 
Over Stichting OVO
Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio (OVO) is een
integrale aanbieder voor openbaar basis- en voortgezet onderwijs in Gorinchem en de
regio. De stichting vormt het bestuur van vier openbare middelbare scholen en tien
openbare basisscholen. OVO heeft veel aandacht voor de behoeftes en het talent van de
individuele leerling in de groep. Vanuit de inspiratie van het openbaar onderwijs legt
OVO de nadruk op de kansen en mogelijkheden van leerlingen.
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