VACATURE
Voor openbare basisschool de Pionier zijn wij
per 1 – 8 – 2019 op zoek naar
Leerkrachten
Wtf: 1,5
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 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:
OBS De Pionier is een stabiele en ondernemende buurtschool in Wormerveer-Noord,
met 9 groepen in schooljaar 2018-2019. De Pionier heeft samen met OBS De Mei in
Wormerveer-Zuid één brinnummer en één directieteam.
De Pionier heeft dit schooljaar een traject “Pedagogisch Tact” en de “Kunst van het
lesgeven” doorlopen waardoor we ons aanbod nog beter en krachtiger kunnen inzetten
voor de ontwikkeling van de kinderen.
Voor volgend schooljaar zullen we hier mee verder gaan.
Het schoolgebouw van De Pionier is centraal gelegen, dichtbij het Marktplein en heeft
een toegankelijke uitstraling. De twee etages met de grote ramen, het ruime
schoolplein met oude bomen geven het gebouw een zonnig effect.
Er wordt gewerkt met de VVE-methode Startblokken in de onderbouw. Het
peuterspelen wordt door Freekids verzorgd en ook de buiten schoolse opvang. De
Pionier is een VVE-school en heeft een Schakelgroep voor leerlingen in groep 2.
We maken gebruik van Snappet voor de kernvakken (vanaf groep 4). Op onze school
vinden we de taalontwikkeling erg belangrijk en ook de zorgstructuur is goed
opgebouwd.
De Pionier participeert op dit moment in het stedelijke project: ‘Muziek Maakt School’
i.s.m. FluXus.
Freekids is de kinderopvangpartner waarmee gewerkt wordt aan de ontwikkeling van
een Integraal Kindcentrum. Op de Pionier is een groot en divers brede schoolaanbod na
schooltijd, gericht op de brede talentonwikkeling van kinderen en versterking van het
onderwijs.
De Pionier is een echte buurtschool, die actief de samenwerking opzoekt met partners
in de buurt: met o.a. Centrum Jong, het Sociaal Wijkteam, De Amandelbloesem, het Blijf
Huis, buurtcentrum De Lorzie.
Visie van de school:
Leerlingen op De Pionier worden in staat gesteld goede resultaten te behalen.
Onze werkwijze is gericht op: het geven van boeiend onderwijs volgens de principes van
Luc Stevens: leren hoe je kunt leren, verantwoordelijk zijn voor jezelf en elkaar,
stimuleren van creativiteit en ondernemerschap. Relatie, autonomie en competentie
zijn de drie basisbehoeftes waaruit wij werken.
Dit betekent dat wij goed in beeld hebben hoe de leerling zich ontwikkelt en wat onze
leerlingen nodig hebben.
Kenmerken van onze werkwijze zijn: een duidelijke dagelijkse structuur, diverse
schoolprojecten gedurende het schooljaar en een ondersteunend/uitdagend brede
schoolaanbod.

Wij zoeken een collega die:
• In het bezit is van een PABO-diploma
• De kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijft
• Mee wil gaan in de nieuwe ontwikkelingen van gedeeld leiderschap en Boeiend
onderwijs
• Werkt vanuit de ideeën van Pedagogisch Tact
Wij bieden:
• Een enthousiast team met als doel: zo veel mogelijk kansen bieden en de
leerlingen van de Pionier de mogelijkheden meegeven voor een mooi en
volwaardig leven
• Het IGDI model uitgediept, wat in de groepen is terug te zien
• Salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs
Je kunt jouw brief met CV tot uiterlijk 3 april 2019 per e-mail richten aan: Stichting Zaan
Primair, betreft sollicitatie ZP 19-09 Pionier. Mailadres: po@zaanprimair.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 10 april. Sollicitaties zonder
motivatiebrief of CV zullen niet in behandeling worden genomen.
Op www.depionier.nl vind je meer informatie over de school.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Josien Polter, directeur, via tel. nr. 075-6283845.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

