Reguliere vacature

Voor openbare basisschool

zijn wij per direct op zoek naar een

leerkracht voor groep 7
Wtf: 0,6

Zaan Primair is een
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 van Brede 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.

Omschrijving van de school:
De Dijk is een grote school ± 370 ll. De school heeft twee locaties. De hoofdlocatie (locatie Oost) met 9
groepen ligt aan de Hogendijk en de nevenvestiging (locatie West) ligt aan de Adriaan Roggestraat. Daar zijn
5 groepen gevestigd. De school kenmerkt zich door een prettige werksfeer waarin veel aandacht is voor
normen, waarden en respect. Babino verzorgt op beide locaties de buitenschoolse opvang.
Met het oog op de toekomst ( De Dijk-West verhuist binnen nu en 3 jaar naar nieuwbouw) hebben wij dit
schooljaar een voorzichtige start gemaakt met het verkennen van nieuwe onderwijsconcepten die zouden
passen bij de school en haar populatie.
Nu nog wordt er gewerkt met het jaarstofklassensysteem, in heterogene en homogene groepen. Er wordt
gewerkt met Snappet vanaf groep 4. In de kleutergroepen wordt gewerkt met Piramide en werkt de school
middels het VVE programma. Sinds dit schooljaar werken we met het 5 gelijke dagen model. Dit betekent
dat de kinderen elke dag van 8.30 tot 14.00 les hebben.
Visie van de school:
Wij vinden het leren van taal, rekenen en schrijven belangrijk, maar het bevorderen van creativiteit, de
motorische ontwikkeling en het stimuleren en ontwikkelen van houdingen zoals verdraagzaamheid, respect,
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking vinden wij minstens zo belangrijk. Wij zijn een
school met een veilige werk- en leefomgeving voor kinderen en leerkrachten. Kinderen moeten met plezier
naar school gaan. In de groepen 7 en 8 kunnen kinderen na screening een faalangstreductie training volgen.
Goede contacten en samenwerking met ouders dragen bij aan het behalen van gestelde doelen. We streven
er naar ieder kind optimaal te laten bereiken wat in overeenstemming is met zijn/haar mogelijkheden en
talenten. We leren kinderen zelfstandig te werken, eigen keuzes te maken, zich verantwoordelijk te voelen
voor eigen werk en te leren wanneer, hoe, waar je hulp moet vragen of die juist moet geven.
Muziekonderwijs neemt een centrale plek in bij ons op school. Zo wordt er in alle groepen muziekles
verzorgd door externe vakdocenten. Dit varieert van instrumentale lessen tot lessen uit de methode “Moet
je doen”.
Wij zoeken een collega die:

gemotiveerd is en affiniteit heeft met kinderen uit de bovenbouw;

onderwijsactiviteiten uitvoert op basis van groepsplannen en individuele ontwikkeldoelen van het kind
en daarbij uiteenlopende werkvormen en gedifferentieerde leeractiviteiten hanteert die aansluiten bij
de behoefte van onze leerlingen;

een veilig en rustig pedagogisch klimaat creëert in een dynamische werkomgeving;

actief deelneemt aan professionaliseringsactiviteiten van het onderwijsteam;

vanuit het schoolprofiel actief samenwerkt met peuterspeelzalen en kinderopvang;

flexibel, humoristisch en een teamplayer is en die een open, lerende en onderzoekende houding heeft;

de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijft.
Tot de aanbeveling strekt als je:

geregistreerd staat in Registerleraar.nl;

kennis hebt van VVE en Piramide;

Flexibel bent in te zetten in een onder- en/of middenbouw groep.
Wij bieden:

salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs;

een functie voor 5 dagen binnen de formatie van de school;

een prettige sfeer en een uitdagend takenpakket;

samenwerking met zeer gemotiveerde collega’s die bevlogen, positief kritisch, betrokken en
hardwerkend zijn en open staan voor vernieuwing.
Je kunt jouw motivatiebrief met CV per e-mail richten aan Stichting Zaan Primair, o.v.v. obs De Dijk vacature
nummer ZP 18-79. Ons mailadres is po@zaanprimair.nl.
Op www.obsdedijk.nl vind je meer informatie over de school.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Ron Velzeboer, directeur, via tel. nr. 06-15356441.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

