
 
 
 

     

Delta Scholengroep verbindt 25 PO-scholen verspreid over de 

gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum, Oost-Gelre en Berkelland. Onze 

scholen verzorgen onderwijs voor ruim 5000 kinderen die in hun 

leerproces worden begeleid door ruim 600 medewerkers. Delta Scholen 

hebben een eigen gezicht, zijn geworteld in een eigen traditie en 

omgeving, maar vormen een solidair verbond van kennis, ervaring en 

ambitie op het gebied van primair onderwijs. 

 

 
                         OP DE OMMELANDER GAAN WIJ VOOR KLASSE! 
                         KLASSE staat voor de kernwaarden: 
             kindgericht onderwijs, leren leren, autonomie, samenwerken leren en de 
   sociaal en emotionele ontwikkeling van kinderen.  
 
Op onze school draait het om het kind. We weten dat elk kind uniek is, met eigen behoeften,  
eigen talenten en een eigen stijl. Zo stemmen wij ons onderwijs af op de behoefte van elk kind, 
want iedereen heeft het recht zich op zijn of haar eigen manier te ontwikkelen. Dat doen wij met 
een enthousiast en betrokken onderwijsteam van ongeveer 25 mensen.  
 
Elk kind heeft het meest te maken met de eigen basisgroep leerkracht, echter is er intensieve 
samenwerking tussen leerkrachten onderling om zo optimaal mogelijk de onderwijstijd te benutten.  
Op school zitten 250 leerlingen verdeeld over 11 groepen.  
 
De Ommelander staat in de wijk Vredenburg. Wij zitten in een tijdelijke school en zullen voor de 
zomer van 2023 verhuizen naar een nieuw schoolgebouw. 
 
Ter vervanging van ziekteverlof zijn we wij per direct tot 31-07-2023 op zoek naar twee: 

 

Leerkrachten  
Groep 7 (wtf 0,4250) 

Flexibele inzet in de middenbouw (wtf 0,5750) 
(een combinatie van beide vacatures is bespreekbaar) 

 
Deze vacatures worden gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid  
geven wij de voorkeur aan interne kandidaten.  
 
Wij zoeken collega’s die:  

• affiniteit hebben met de leeftijdsgroep en de populatie van onze school; 

• de PABO hebben afgerond; 

• kunnen anticiperen op verschillen in onderwijsbehoefte; 

• goed kunnen samenwerken met collega’s en flexibel zijn; 

• proactief kunnen werken; 

• flexibel zijn en kunnen schakelen; 

• professioneel met hun vak omgaan. 
 
Wij bieden:  

• een fijne werksfeer; 

• een gemotiveerd, ervaren en leergierig team; 

• een inspirerende werkplek;  

• betrokken ouders en enthousiaste kinderen; 

• een tijdelijke aanstelling als Leerkracht LB tot 31-07-2023 met mogelijk daarna uitzicht op 
een vaste aanstelling op een van de Deltascholen of de vaste vervangingspool.  

 
Enthousiast?  
Lees meer over de school op: www.deommelander.nl of www.scholenopkaart.nl 
Wij ontvangen graag uiterlijk maandag 27 maart 2023 een motivatiebrief met CV.  
Dit mag gestuurd worden naar: irma.peters@deltascholengroep.nl Voor meer informatie kun je 
bellen met: Irma Peters (directeur): 026-3272392. Gesprekken vinden plaats in week 13. 
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