Vacature

OBS de Dorpsakker

Voor
zijn wij,
vanwege de pensionering van een collega,
per 1 augustus 2019 op zoek naar een

geweldige leerkracht voor groep 1/2
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 Dorpsakker is een moderne, toekomstbewuste, gezellige dorpsschool in Assendelft.
Wij willen kinderen meegeven dat ze een belangrijk onderdeel zijn van hun buurt en de
maatschappij.
De Dorpsakker besteedt veel aandacht aan de basisvakken rekenen, lezen en taal. In de
afgelopen jaren is het team geschoold in hoogbegaafdheid, 21st century skills, culturele
vorming en PBS. Dit schooljaar zijn deze ontwikkelingen in de dagelijkse organisatie
terug te zien: de ochtenden werken wij aan de basisvakken, de middagen thematisch.
Volgend schooljaar gaan wij ons verder professionaliseren op het gebied van
leergesprekken met kinderen, werken met portfolio, woordenschat en begrijpend lezen
gekoppeld aan de thema’s.

Wij zoeken een collega die:
• ervan houdt om in een klein, betrokken team te werken waarin professionaliteit
en gezelligheid samen gaan
• houdt van vernieuwing en (persoonlijke) ontwikkeling
• positief is ingesteld
• fulltime aan de slag wil in de kleutergroep, parttime behoort ook tot de
mogelijkheden
• in het bezit is van een PABO-diploma
• de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijft

Tot de aanbeveling strekt als je:
• bekend bent met bordsessies (in de klas)
Wij bieden:
• een open en positieve schoolcultuur
• enthousiaste collega’s, betrokken ouders, fantastische kinderen
• 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 vacature ZP 19-10 De Dorpsakker. 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.dedorpsakker.nl vind je meer informatie over de school.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Manouk Geerlings, directeur,
via tel. nr. 075-6974208 of 06-55182726.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

