Vacature

Voor openbare basisschool Over de Brug, locatie in ‘t Veld zijn wij
per 15 februari 2019 op zoek naar een
Zaan Primair is een
vooruitstrevende
onderwijsorganisatie met
35 schoollocaties in
Zaanstad.
De komende jaren richt
Zaan Primair zich op het
verstevigen van de rol van
het onderwijs in de
samenleving, waaronder
de ontwikkeling tot
Integrale Kind Centra, op
de invoering van passend
onderwijs en het borgen
van onderwijskwaliteit.
Zaan Primair vindt het
belangrijk dat iedereen de
kans krijgt om naar
vermogen te werken. In
het kader van de
participatiewet nodigen
we kandidaten die
opgenomen zijn in het
doelgroep register dan
ook van harte uit om op
de functie te solliciteren.

Leerkracht groep 5-6
Wtf: 0,6
Omschrijving van de school:
OBS Over de Brug is een school met twee vestigingen: In ’t Veld en Hannie Schaft. OBS
In ’t Veld is een kleine buurtschool, die momenteel veel nieuwe leerlingen trekt. We
willen leerontwikkeling hand in hand doen gaan met de persoonlijke ontwikkeling van
leerlingen. De school heeft een techniekprofiel waarbij de nadruk ligt op ontdekken en
toepassen.
Visie van de school:
 Onze pedagogische basisvoorwaarden zijn op orde; we creëren een veilig
pedagogisch klimaat, gekenmerkt door rust en structuur;
 We bieden kwaliteit en zetten in op solide basiskennis en basisvaardigheden;
 We hebben hoge verwachtingen van leerlingen en streven naar kansen voor alle
leerlingen.
Wij zoeken een collega die:
 in het bezit is van een PABO-diploma;
 de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijft;
 beschikt over goede digitale en communicatieve vaardigheden;
 beschikbaar is vanaf half februari tot einde schooljaar, hierna bestaat de
mogelijkheid tot verlenging binnen Zaan Primair.
Wij bieden:
 Een prettige sfeer en een uitdagende taak;
 Een tijdelijke aanstelling, met uitzicht op een vaste baan binnen Zaan Primair;
 salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs.
Je kunt jouw motivatiebrief met CV per e-mail richten aan Zaan Primair o.v.v.
vacaturenummer ZP 18-77. Ons mailadres is po@zaanprimair.nl.
Op www.obsintveld.nl vind je meer informatie over de school. Mocht je nog vragen
hebben over de vacature, dan kan je contact opnemen met Patricia van Gelder,
directeur via tel. nr. 075-6165533.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

