
    interne / externe oproep:   
                   vacature groepsleerkrachten 

                   
 

16 basisscholen voor openbaar 

onderwijs zijn in de stichting Openbaar 

Basisonderwijs  

West-Brabant ondergebracht. 

De 16 basisscholen zijn verspreid over 

de gemeenten Halderberge, Moerdijk, 

Roosendaal, Rucphen en Drimmelen. 

De scholen bieden in nauwe 

samenwerking met elkaar en met 285 

medewerkers vanuit  uiteenlopende 

onderwijsconcepten onderwijs aan 

ruim 3000 leerlingen. 
 

De leiding van de organisatie is in 

handen van een directeur-bestuurder, 

die wordt bijgestaan door een MT en 

een stafafdeling.  

Van hieruit wordt in samenspraak met 

de directeuren het beleid ontwikkeld.  

Taken en bevoegdheden zijn 

vastgelegd in een 

managementstatuut. 
 

De Stichting Openbaar Basisonderwijs 

West-Brabant opereert midden in de 

samenleving en is een professionele 

lerende organisatie welke met de 

onder haar beheer staande scholen 

zorgdraagt voor kwalitatief 

hoogwaardig openbaar 

basisonderwijs. 

Centraal staan verder de algemene 

toegankelijkheid en actieve 

pluriformiteit. Er wordt veel aandacht 

besteed aan expressie en sociale 

vaardigheden van de leerlingen, 

waarbij gelijkwaardigheid en 

onderlinge acceptatie uitgangspunten 

zijn. Tevens wordt vanuit integrale 

kwaliteitszorg, aandacht besteed aan 

Zorg op maat. 
 

OBO West-Brabant ondersteunt de 

scholen vanuit een professioneel 

bestuursbureau ten behoeve van de 

verschillende beleidsterreinen. OBO 

West-Brabant biedt personeelsleden 

passende ontwikkelingsmogelijkheden 

en gunstige secundaire 

arbeidsvoorwaarden.  

De directeuren zijn integraal 

verantwoordelijk op alle 

beleidsterreinen. 

 

 

Wilt u meer weten? 

Dan kunt u contact opnemen met de 

heer Ernst Steffens, 

managementteamlid, 

telefoon (0165) 54 82 60. 

Per 19-08-2019 is er binnen OBO vacatureruimte op bepaalde 

scholen. 

        

In de CAO PO staat in artikel 2.6 lid 4, dat vrijkomende 

vacatureruimte, na eerdere verplichtingen, bij voorrang moet 

worden aangeboden aan werknemers met een 

deeltijdbetrekking. 

Hoewel uitbreiding formeel ook kan buiten de huidige 

werklocatie van een werknemer, geeft OBO er de voorkeur aan 

met name op de huidige werklocatie (als daar vacatureruimte is) 

de werktijdfactor te verhogen. 

Uiteraard zal voor eventuele toekenning van extra werktijd eerst 

overleg met de directeur van de school worden gevoerd. 

 

             De vacatures zijn tegelijkertijd opengesteld voor externen. 

                    

                     - Wending in Roosendaal (± wtf 0,7875) 

 

                     - ZieZo in Roosendaal (± wtf 1,0000) 

                                                              

            Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden in bovengenoemde. 

          

            Voor specifieke informatie m.b.t. een school kunt u  

            contact opnemen met de betreffende directeur. 

     
De (aanvullende) aanstelling is vooralsnog voor één schooljaar: 

van 19-08-2019 tot en met 10-07-2020.  

Er wordt naar gestreefd de aanstelling voor onbepaalde tijd 

voort te zetten. 

       

Wilt u reageren? 
Uw brief met daarin uw voorkeur(en) moet vóór 11 mei 2019 per 

e-mail zijn ingediend bij de Stichting Openbaar   

Basisonderwijs West-Brabant, t.a.v.  

dhr. Ernst Steffens esteffens@obo-wbr.nl.   
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