Vacature
obs De Delta
is met ingang van 1 februari 2019 op zoek naar een

enthousiaste leerkracht middenbouw/
leerkracht leerplein
WTF 1.0, met uitzicht op vast
Functieomschrijving:
• Voert onderwijsactiviteiten uit op basis van afstemming en hanteert
daarbij uiteenlopende werkvormen en gedifferentieerde
leeractiviteiten die aansluiten bij de behoefte van onze leerlingen;
• Creëert een veilig en rustig pedagogisch klimaat in een dynamische
werkomgeving;
• Neemt actief deel aan professionaliseringsactiviteiten van het
onderwijsteam.

OBS De Delta is een nieuwe,
moderne groeischool gelegen aan
de rand van de nieuw-bouwwijk
Saendelft-West.
Als School voor de toekomst staat
zelfredzaamheid, creativiteit en
zelfvertrouwen hoog in ons
vaandel.
Het profiel van onze school heeft 3
stevige pijlers:
• persoonlijkheidsvorming
• ICT / 21st Century Skills
• Kunst en cultuur
OBS De Delta
Kreekrijklaan 4
1567 LP Assendelft
T 075-7717980
E info@obsdedelta.eu
W www.obsdedelta.eu

Wij vragen:
• Een collega die met ons mee wil bouwen aan een in ontwikkeling
blijvende, krachtige school;
• Vaardigheid op het gebied van ICT en de toepassing van ICT in het
onderwijsprogramma;
• Een flexibele, humoristische teamplayer met een open, lerende en
vragende houding;
Tot de aanbeveling strekt:
• Kennis en toepassing van 21st century skills;
• Gecertificeerd Kanjertraining;
• Ervaring in het werken met Snappet;
• Goede kennis van de Engelse taal.
Wij bieden:
• Een afwisselende, uitdagende baan. Twee dagen groepsgebonden
taken in groep 5 (maandag en vrijdag) en drie dagen op het nieuwe
leerplein met leerlingen uit de middenbouw die samenwerken aan
uitdagende activiteiten.
• Een dynamische werkomgeving met goede
ontwikkelingsmogelijkheden;
• De kans om mee te denken over het verder ontwikkelen van ons
schoolconcept (unitwerken), het nieuwe schoolgebouw en
onderwijsvernieuwingen;
• Het werken in kwaliteitsteams
• Het ‘5-gelijke-dagen-model’ ma t/m vrijdag van 08.30-14.00 uur.
Zowel fulltime medewerkers als parttime medewerkers worden uitgenodigd
te reageren.
Je kunt jouw brief met CV per e-mail richten aan: Stichting Zaan Primair
betreft sollicitatie leerkracht Delta o.v.v. vacaturenummer ZP 19-01.
Mailadres: po@zaanprimair.nl. Sollicitaties worden direct in behandeling
genomen.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Linda Bartels, directeur van de school:
Telefonisch: 06-50479768.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

