Vacature
obs De Meander groeit, wij zijn daarom
per 1 februari 2019 (of zoveel eerder als mogelijk) op zoek naar

een bevlogen leerkracht voor groep 1-2
Wtf: 1.0
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 van Brede
Kind Centra, op de
invoering van passend
onderwijs en het borgen
van onderwijskwaliteit.

Omschrijving van de school:
De Meander is een middelgrote basisschool in de nieuwbouwwijk Saendelft. In verband
met de sterke toename van het aantal leerlingen starten we binnenkort een nieuwe
(derde) kleutergroep. Voor deze groep zijn we op zoek naar een enthousiaste
groepsleerkracht.
Visie van de school:
Naast aandacht voor goed onderwijs (rekenen, taal en lezen) besteden we veel
aandacht aan gezond gedrag. Wij zien dat niet los van elkaar. In deze regio zijn wij de
enige, gecertificeerde “Gezonde school” en “School in beweging”. Daar zijn wij heel
trots op. Sport, bewegen en een gezonde leefstijl lopen als een rode draad door onze
school.
Welbevinden is voor ons ook een wezenlijk onderdeel van een gezonde school. Wij
vinden het heel belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten. Betrokken en gelukkige
kinderen ontwikkelen zich het best. School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is
zichtbaar in onze school aanwezig.
Wij hebben een goede balans gevonden tussen leren en bewegen in een gezond lijf.
Deze werkwijze zorgt er voor dat onze kinderen met veel plezier naar school komen.
Wij zoeken een collega die:
• in het bezit is van een PABO-diploma;
• de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijft;
• die met ons mee willen bouwen aan een in ontwikkeling blijvende, gezonde en
sportieve school;
• een open en onderzoekende houding heeft
• flexibel, humoristisch en een teamspeler is.
Wij bieden:
• een prettige werkomgeving met betrokken en enthousiaste collega’s: we doen
het samen!
• de uitdaging om mee te bouwen aan de ontwikkeling van De Meander en
daarop invloed te hebben;
• een prettige sfeer;
• salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs.
Je kunt jouw brief met CV per e-mail richten aan: Stichting Zaan Primair, betreft
sollicitatie ZP 18-90 OBS De Meander groepsleerkracht groep 1-2. Mailadres:
po@zaanprimair.nl.
Sollicitaties met motivatiebrief en CV worden direct in behandeling genomen.
Op www.obsdemeander.org vind je meer informatie over de school. Voor inlichtingen
kun je terecht bij Fred Tiecken, directeur, via tel. nr. 075-6216617.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

