Vacature

Voor OBS Over de Brug zijn wij per direct op zoek naar een

Intern begeleider (wtf 0.5)
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.
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

ter vervanging van langdurig verlof
(wtf 1.0 is ook mogelijk in combinatie met lesgeven)
Omschrijving van de school:
OBS Over de Brug is een school met twee vestigingen: Hannie Schaft en In ’t Veld. OBS
Hannie Schaft is een dynamische school met veel uitdagende activiteiten met en voor
de kinderen. De school profileert zich als een school met extra aandacht voor cultuur.
OBS In ’t Veld is een groeiende buurtschool, met een gevarieerde populatie; de school
profileert zich als een school met extra aandacht voor onderwijs in techniek, natuur en
wetenschap.
Visie van de school:
• onze pedagogische basisvoorwaarden zijn op orde; we creëren een veilig
pedagogisch klimaat, gekenmerkt door rust en structuur;
• we bieden kwaliteit en zetten hoog in op basiskennis en de basisvaardigheden;
we hebben hoge verwachtingen van leerlingen.
Wij zoeken een intern begeleider die:
• de opleiding tot IB-er heeft afgerond dan wel aantoonbaar over de kennis
beschikt;
• klassenconsultaties kan houden;
• groepsbesprekingen kan voeren;
• communiceert op een open, transparante manier; humor en
relativeringsvermogen toont;
• de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijft.
Wij bieden:
• een aanstelling in verband met vervanging van verlof tot maximaal einde
schooljaar, met mogelijkheden tot verlenging (invalpool als IB-er/Leerkracht);
• na aantoonbare relevante ervaring en opleiding, salarisschaal L11 conform CAO
Primair Onderwijs.
Je kunt jouw motivatiebrief met CV per e-mail richten aan Zaan Primair o.v.v.
vacaturenummer ZP 19-02. Ons mailadres is po@zaanprimair.nl. Gemotiveerde brieven
worden direct in behandeling genomen.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Patricia van Gelder, directeur,
via tel. nr. 075-6165533.
Op www.zaanprimair.nl vind je meer informatie over onze organisatie.
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