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Het bestuur van de stichting CPOB is, voor de periode na de zomervakantie van 2019, voor de 
diverse basisscholen op zoek naar kandidaten voor de volgende vacatures:  
 

Culemborg 
Oranje Nassauschool (kanjerschool met motto JIJ+IK=ONS))  
 
Vacature 1 

 Intern Begeleider voor beide locaties Parijsch en Molenzicht 
Werkdagen in overleg, 24 uur per week (0,6 FTE) 

 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Martine Gomez, teamleider 
locatie Molenzicht of Jozien ten Hoeve, locatieleider locatie Parijsch. Tel: 0345-523777  
(loc. Parijsch) of 0344—531788 (loc. Molenzicht). 

 
Koning Willem-Alexanderschool:  
Prachtig nieuw gebouw, enthousiast team, schoolconcept levelleren 
 
Vacature 2  

 Leerkracht groep 5  
20 uur per week (0,5 FTE) van maandag tot en met woensdag (om de week) 

 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Karin van Harten, directeur, of 
Kimberly Pouw, leidinggevend teamleider Koning Willem-Alexanderschool. Tel: 0345-513663 
Informatie over ons schoolconcept kunt u vinden op onze website: www.alexanderschool-
culemborg.nl 

 
Geldermalsen 
Oranje Nassauschool   
 
Vacature 3 

 Twee onderwijsassistenten voor groep 5 tot en met 8  
Vijf ochtenden, 20 uur per week (0,5 FTE) 

 
Ten behoeve van de werkdrukvermindering zoeken we twee onderwijsassistenten voor de 
bovenbouw (groep 5, 6, 7 en 8). Beide onderwijsassistenten werken nauw samen met de 
groepsleerkrachten en verlenen ondersteunende werkzaamheden in de groepen. Dat kan zijn 
extra begeleiding van individuele leerlingen in de groep, groepjes kinderen begeleiden, toezicht 
houden op kinderen die zelfstandig aan projecten werken, administratieve werkzaamheden etc. 
 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Arjan Veldsink, directeur Oranje 
Nassauschool, tel: 0345-573003.  
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Tiel  
Prins Willem Alexanderschool, locatie Centrum  
 
Vacature 4 

 leerkracht voor groep 2 
Werkdag op woensdag, 8 uur per week (0,2 FTE) 
Dit betreft een tijdelijke aanstelling t/m 31 juli 2020 

 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Lenneke Licht, directeur  Prins 
Willem Alexanderschool, locatie Centrum. Tel: 06-55936362. 
 
Prins Mauritsschool, locatie West  
 
Vacature 5 

 Leerkracht voor de combinatiegroep 3/6 
Werkdagen op maandag, dinsdag en woensdag, 24 uur (0,6 FTE)  

 
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Kristel Klokke, teamleider Prins 
Mauritsschool locatie West. Tel: 0344-6161604. 
                                                                                                                     
 
Voor de functie leerkracht is onderwijsbevoegdheid vereist. Inschaling vindt plaats in schaal L10. 
 
Voor de taak Intern begeleider is, naast de onderwijsbevoegdheid, ook de tweejarige IB-
opleiding vereist. Inschaling vindt in principe plaats in schaal L11. 
 
Voor de functie onderwijsassistent is MBO niveau 4 (of een vergelijkbare opleiding) vereist. 
Inschaling voor onderwijsassistent vindt plaats in schaal 4. 
 
Voor verdere informatie over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met mevr. Bea 
Cornelissen, stafmedewerkster Personeel en Organisatie, tel: 0344-617122. 
                                                                   
Bovenstaande vacatures worden mede gericht aangeboden aan die personeelsleden aan wie de 
stichting (uitkerings)verplichtingen heeft. 
 
Sollicitaties per mail vóór 26 juni 2019 sturen naar: b.cornelissen@cpob.nl 
(Graag duidelijk de nummer(s) vermelden van de vacature(s) waarop u reageert!) 
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