Vacature
Voor

zijn wij
per 1-5-2019 op zoek naar een

leerkracht voor onze nieuw te starten kleutergroep
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 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.

Omschrijving van de school:
De Watermolen is een veilige, toegankelijke school, met een duidelijke structuur, met
korte lijnen, een fijn team en bovenal geweldige kinderen.
Visie van de school:
Uw kind, daar draait het om! Wij zorgen voor onderwijs dat aansluit bij de
mogelijkheden van het kind, in alle vakken en op alle niveaus.
Belangrijk hierbij zijn de waarden:
• Veiligheid
• Midden in de maatschappij
• Talentontwikkeling voor kind eren en volwassenen
Wij werken dit jaar en komend jaar aan een hernieuwde en sterke visie voor de
Watermolen. Een visie met toekomst, waarin de bovenstaande waarden worden
aangevuld. Leerkrachten en ouders hebben hier een belangrijk aandeel in.
Wij zoeken een collega die:
• Enthousiast is en open staat voor nieuwe ontwikkelingen!
• Visie heeft op eigentijds onderwijs en zich daarvoor wil inzetten
• In het bezit is van een PABO-diploma
• Zich verder wil ontwikkelen
• Affiniteit heeft met doelgroep onderbouw
• Zo mogelijk een specialisme bezit
• Vaardigheden bezit op gebied van toepassing van ICT in het
onderwijsprogramma
• Flexibel is, humor heeft en bovenal een teamplayer is
Wij bieden:
• een prettige werkomgeving met betrokken en enthousiaste collega’s: we doen
het samen!
• het 4-gelijke-dagen-model;
• een goed georganiseerde school;
• salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs.

Je kunt jouw brief met CV per e-mail richten aan: Stichting Zaan Primair, betreft
sollicitatie de Watermolen o.v.v. vacaturenummer ZP 19-07. Mailadres:
po@zaanprimair.nl. Jouw sollicitatie wordt direct in behandeling genomen.
Sollicitaties zonder motivatiebrief of CV zullen niet in behandeling worden genomen.
Op www.obsdewatermolen.nl vind je meer informatie over de school.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Eveline de Vries, directeur, via tel. nr. 075-6352239
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

