
 
 

Invalkracht, heb jij het in je? 
 
Voor onze OPSPOOR scholen zoeken we mensen met Invalkracht. 
 
Wie Invalkracht heeft is flexibel en vormt toch een stabiele factor voor leerlingen en collega’s. 
Ze kunnen op je bouwen. Onze Invalkrachten zorgen dat de continuïteit gewaarborgd blijft. 
Ze zijn breed inzetbaar en vinden het een uitdaging om hun invalkracht te tonen waar het 
nodig is. 
 
Heb jij het in je? Lees dan verder. We bieden je namelijk meer dan een reguliere aanstelling 
vanuit de secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Wie zijn we? 
 
OPSPOOR verzorgt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs in Purmerend en omliggende gemeenten.    
 
Wat zoeken we? 
 
OPSPOOR zoekt toekomstmakers. In een snel veranderende tijd weet niemand wat de 
toekomst brengt. Wij zoeken mensen die het een uitdaging vinden het onbekende vorm te 
geven en die onze leerlingen helpen hetzelfde te doen. Want zij zijn op hun beurt 
toekomstmakers! Dat vraagt om creatieve en flexibele leerkrachten, die het lef hebben om 
dingen anders te doen. Het vraagt om leerkrachten met een eigentijdse visie op later. En op 
leren. En dat vraagt om mensen met een ondernemende geest en ambitie. Ze hebben 
vertrouwen in zichzelf, in de ander én in de toekomst.  
 
Wat bieden we? 
 
Wij vragen veel van onze Invalkrachten, maar daarom bieden we ook veel.  

 Je werkt op basis van een jaarcontract vanuit een stamschool en maakt deel uit van 

een vast team.  

 Uitzicht op een vast contract bij goed functioneren. 

 Ruimte voor je eigen professionalisering. 

 Werken op en leren van de verschillende OPSPOOR scholen. 

Naast ontwikkeling, en inschaling in de CAO PO hebben we goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden: 
 

 Een invalkrachttoelage: één extra maandsalaris na 1 jaar. 

 Reiskostenvergoeding. 

 Telefoonvergoeding. 

Denk je dat jij alle invalkracht hebt om onze teams te versterken? Mail ons op 
sollicitaties@opspoor.nl. We horen graag wie je bent. Heb je vragen bel ons op 0299-
820920. 


