Vacature
Voor obs De Spiegel zijn wij
per direct op zoek naar een

Leerkracht groep 5
Wtf: 0.6
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
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.

De Spiegel is een veilige en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en
medewerkers. Wij dagen de kinderen en de medewerkers uit om hoge ambities waar te
maken. Samen maken we ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en
talentontwikkeling.
De leerlingenpopulatie van De Spiegel kenmerkt zich door een grote diversiteit aan
nationaliteiten. Een groot deel van onze kinderen start op onze school met een
achterstand in de Nederlandse taal.
Visie van de school:
Ieder kind is bij ons van harte welkom om kennis te maken met en te leren van andere
kinderen in een ontmoetingsplaats van verschillende culturen, denkbeelden en
zienswijzen. We dragen uit dat we een openbare school zijn en we vinden het belangrijk
dat leerlingen leren om ervaringen en ideeën uit te wisselen met als basis wederzijds
vertrouwen en een goede samenwerking.
Wij zoeken een collega die:
• in het bezit is van een PABO-diploma
• affiniteit heeft met onze doelgroep
• de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijft
• wil samenwerken met het team binnen de kaders van ‘LeerKRACHT!’
Tot de aanbeveling strekt als je:
• ervaring hebt met onze doelgroep
• geschoold bent in Kanjer en ervaring hebt met LeerKRACHT!’
Wij bieden:
• een enthousiast team dat graag samenwerkt
• een team dat vooruit kijkt en zich wil ontwikkelen (leren van elkaar)
• salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs
• een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband binnen Zaan
Primair

Je kunt jouw brief met CV per e-mail richten aan: Stichting Zaan Primair, betreft
sollicitatie ZP 19-03 - obs De Spiegel. Mailadres: po@zaanprimair.nl.
Sollicitaties zonder motivatiebrief of CV zullen niet in behandeling worden genomen.
Op (www.obsdespiegel.org) vind je meer informatie over de school.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Marian Kuiper, directeur, via tel. nr. 075-6164781
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

