Vacature

Wij zijn per 01-08-2019 op zoek naar een leerkracht groep 7/8 (wtf 0.7/0.8)

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 Lindenboom is een school met ongeveer 120 leerlingen
in Koog aan de Zaan.
De leerlingen zijn een goede weerspiegeling van de populatie uit de buurt.
Ons team bestaat uit zeer enthousiaste en gedreven leerkrachten.
PBS en cultuureducatie vinden wij belangrijk in onze school.
Visie van de school:
De Lindenboom staat voor onderwijs en opvang waar kinderen zich in een respectvolle
omgeving en op een plezierige manier optimaal kunnen ontwikkelen. Wij bieden
toekomstgericht onderwijs in een veilige leer- en leefomgeving voor kinderen, ouders
en team. Goed opgeleide en gemotiveerde personeelsleden zijn hierbij van cruciaal
belang. Net als openstaan voor nieuwe ontwikkelingen.
Onze ouders zijn partners in de ontwikkeling van hun kind, zijn betrokken en
medeverantwoordelijk voor het onderwijs.
Wij zoeken een collega die:
• in het bezit is van een PABO-diploma
• de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijft
• ervaring heeft in de bovenbouw
• in staat is twee verschillende groepen te begeleiden
• flexibel, humoristisch, een teamplayer is en een open en lerende houding heeft
• in staat is om onderwijskundige ontwikkelingen in de school verder vorm te
geven.
Tot de aanbeveling strekt als je:
• geïnteresseerd bent in cultuur en techniek
• kennis hebt van PBS
• deskundig bent op het gebied van ICT
• van samenwerken houdt
Wij bieden:
• een functie voor 4 dagen
• een uitdagende functie in een prettige werksfeer
• samenwerking met, ondersteuning en begeleiding van, zeer gemotiveerde
collega’s
• de kans om je te ontwikkelen en te leren
• salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs
Je kunt jouw brief met CV tot uiterlijk 3 april per e-mail richten aan: Stichting Zaan
Primair, betreft ZP 19-17 Lindenboom groep 7/8. 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.delindenboom.nl vind je meer informatie over de school.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Joyce Ooms, directeur, via tel. nr. 075-6350131
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

