Vacature
Voor openbare basisschool De Watermolen
zijn wij per 1 februari 2018 op zoek naar een

Onderwijsassistent met ervaring
WTF 0,8 (ma, di, don en vrijdag)
Omschrijving van de school:
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
Integraal 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.

“Een gemotiveerd en betrokken team, biedt de leerlingen een veilig en
ondersteunend schoolklimaat.”, aldus de onderwijsinspectie. Op de website van De
Watermolen vind je meer informatie over de school.

Visie van de school:
Uw kind, daar draait het om! Wij zorgen voor onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden
van het kind, op alle vakken en op alle niveaus. Hierin staan de wieken van De
Watermolen centraal:
 Veilig;
 Sterk in taal- en rekenen;
 Midden in de maatschappij; en
 Talentontwikkeling.
Wij zoeken een collega die:
 de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijft;
 een brede pedagogische en didactische ervaring heeft;
 ICT-vaardig is (digi-bord, snappet);
 een open en positieve instelling heeft;
 reflectief is ingesteld;
 collega’s en ouders met zelfvertrouwen tegemoet treedt;
 goed kan plannen;
 een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel heeft;
 leergierig en betrokken is.
Tot de aanbeveling strekt het als je:
 gelooft in opbrengstgericht werken en een beredeneerd aanbod;
 gewend bent verantwoordelijkheid te nemen en af te leggen;
 kunt aangeven waar je scholingskansen liggen;
Wij bieden:
 een professioneel, prettig, betrokken en open team;
 het 4-gelijke-dagen-model;
 een goed georganiseerde school;
 salarisschaal 4 conform CAO Primair Onderwijs;
 samenwerking met zeer gemotiveerde collega’s.

Wij zijn op zoek naar een leergierige onderwijs assistent en een fijne collega!

Je kunt jouw brief met CV per e-mail richten aan: Stichting Zaan Primair, betreft
sollicitatie De Watermolen o.v.v. vacaturenummer ZP 18-85. Mailadres:
po@zaanprimair.nl. We zien graag een sollicitatie met motivatiebrief en CV.
De gesprekken staan gepland op donderdagmiddag 13 december 2018.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Eveline de Vries, directeur IKC De Watermolen, tel.
nr. 06-31684940

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

