
 
 

 

 

 

Scholengroep OPRON is volop in ontwikkeling daarom zijn wij, per het nieuwe schooljaar voor het Integraal 

Gespecialiseerd Kindcentrum in Veendam, de Bräskorf in Veendam en de Westerschool in Wildervank op zoek 

naar een enthousiaste en resultaatgerichte 

 

Administratief Medewerker Kindcentrum  

28 - 32 uur per week (0,7 – 0,8 fte)      

   

    & 

 

Administratief Medewerker Braskörf en Westerschool 

 16 - 24 uur per week (0,4 – 0,6 fte) 

 

 

Scholengroep OPRON is het netwerk van scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Midden-
Groningen, Stadskanaal en Veendam. Tot Scholengroep OPRON behoren 15 scholen voor basisonderwijs, één 
school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De SO-afdeling van de 
Margaretha Hardenbergschool en de SBO Wim Monnereau-school vormen samen met andere zorgpartners het 
Integraal Gespecialiseerd Kindcentrum voor Veendam en omstreken. 
 

Wat bieden we je? 
- Een uitdagende werkplek op het Kindcentrum of op de 2 basisscholen met leuke collega’s 

- Een scholengroep met een duidelijke identiteit en richting 

- Veel ruimte voor eigen invulling van de functie 

- Een rooster waarin je in de schoolvakanties grotendeels vrij bent 

Je functie 

Als administratieve ondersteuning ondersteun je de directeur en de teamleiders. Je verricht administratief 
ondersteunende werkzaamheden op HR en financieel gebied, draagt zorg voor de (telefonische) bereikbaarheid 
van de school en werkt met de applicaties die de school gebruikt t.b.v. de leerlingenadministratie.  

 
Je profiel 

- Flexibele en enthousiaste collega die snel kan schakelen 

- Beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en schrift 

- Uitstekende communicatieve vaardigheden 

- Consciëntieus en gestructureerd kunnen werken 

- Minimaal een relevante afgeronde MBO-4 opleiding 

- Ervaring als administratief/secretarieel medewerker in het onderwijs is een pré. 

Arbeidsvoorwaarden 

De functie is voorlopig ingedeeld in salarisschaal 3 van de CAO PO. Het bruto maandsalaris in deze schaal 

bedraagt maximaal €2185,- = bij een aanstelling van 40 uur. De werkdagen kunnen in onderling overleg worden 

ingevuld.  

 

Informatie  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sjoerd Huinink, Directeur Kindcentrum (T) 06 – 12504035 of 

Han-Rogier de Vrij Directeur Westerschool (T) 06 - 50481314. 

 

Belangstelling 

Je motivatie en curriculum vitae, kun je vóór 19 augustus a.s. mailen naar info@opron.nl. Geef hierbij in het 

onderwerp de functie aan waarvoor je solliciteert. Gesprekken zijn gepland op 21 augustus a.s. 
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