Vacature

Voor OBS Kogerveld zijn wij per 6 mei 2019 op zoek naar een
Leerkracht voor leerjaar 2-3 (0.4 wtf) voor de periode tot de zomervakantie.
werkdagen: maandag en dinsdag
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 school is volop in ontwikkeling naar een nieuw toekomstbestendig concept waarbij
de nadruk ligt op talentontwikkeling en leren vanuit nieuwsgierigheid.
De maatschappij heeft kritische denkers nodig.
OBS Kogerveld leidt ze op! Is het motto.
De school ligt in een rustige, veilige buurt, prachtig in het groen. Er is veel ruimte om te
spelen en te ontdekken.
Visie van de school:
- Een veilig pedagogisch klimaat gekenmerkt door rust en structuur
- Veel aandacht voor de persoonlijke- en sociale ontwikkeling
- Denken in kansen en mogelijkheden
- Onderwijs op maat passend bij de behoefte van elk kind
- Hoge inzet op leeropbrengsten van de basisvakken
De collega’s die wij zoeken zijn:
• Teamspelers
• Pedagogisch en didactisch sterk
• In staat leerlingen op een positieve manier duidelijkheid en structuur te bieden
• Vaardig in het gebruik van gesprekstechnieken
• In staat innovatieve veranderingen door te voeren
Tot de aanbeveling strekt als je:
• Affiniteit hebt met doelgroep onderbouw 1 t/m 3
Wij bieden:
• Een goed georganiseerde school
• Een professioneel, prettig, betrokken en open team
• Salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs
• Het ‘5-gelijke-dagen-model’ ma t/m vrijdag van 08.30-14.00 uur
Je kunt jouw brief met CV per e-mail richten aan: Stichting Zaan Primair, ovv
vacaturenummer ZP 19-08 Kogerveld. Mailadres: po@zaanprimair.nl.
Op www.kogerveldschool.nl vind je meer informatie over de school.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Els de Haas, directeur, via tel. nr. 0634111080
Je sollicitatie wordt direct in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

