Vacature
Voor de Plusklassen van Zaan Primair zijn wij per 1 augustus 2019
op zoek naar een gedreven en enthousiaste
Plusklasleerkracht (wtf: 0,6)
Omschrijving van de Plusklas:
De Plusklas is een hulpklas. Deze is bedoeld voor leerlingen die meer uitdaging nodig
hebben dan hun eigen school kan bieden. Hier worden ze ondersteund in het
ontwikkelen van hun talent. Kernwoorden zijn leren leren, persoonlijke groei, mindset
en uitdaging.
Het team van de Plusklas bestaat volgend schooljaar uit 3 leerkrachten. Zij geven les op
meerdere locaties. De leerlingen van de verschillende Zaan Primair scholen komen daar
een dag per week naar toe.
Er is een raamwerk ontwikkeld waarop het lesprogramma is gebaseerd. Daarvan uit
worden de lessen gemaakt die aansluiten op de actuele thema’s en de dagelijkse
praktijk.

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.

Visie van de school:
De Plusklas is een plek waar (hoog)begaafde leerlingen in contact komen met
ontwikkelingsgelijken. Waar ze ontdekken dat leren leuk is, waar ze samen leren werken
en leren doorzetten. Het is een omgeving waar ze mogen zijn wie ze zijn, waar ze zich
veilig en gezien voelen. Hierdoor kan hun zelfvertrouwen groeien en ontstaat er ruimte
om hun talent te verkennen en te laten groeien.
Wij zoeken een collega die:
• in het bezit is van een PABO-diploma
• affiniteit heeft met deze doelgroep, die meer en andere uitdaging nodig heeft
• creatief, ondernemend en initiatiefrijk is
• bereid is samen te werken vanuit een vanuit een open en lerende houding
• contactuele, sociale en pedagogische vaardigheden heeft
• los durft te laten, leerlingen kan begeleiden vanuit een coachende en
ondersteunende rol
• leerlingen kan inspireren, zodat hun talenten worden aanspreken en ontwikkeld.
• minimaal HBO geschoold is op gebied van begaafdheid of bereid is om een opleiding
te volgen.
Wij bieden:
• een afwisselde uitdagende baan en enthousiaste collega’s
• een kans om mee te werken aan de doorlopende ontwikkeling van een passend
onderwijsaanbod voor de Plusklassen
• 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 19-16 Plusklasleerkracht. Mailadres: po@zaanprimair.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 10 april. Sollicitaties zonder
motivatiebrief of CV zullen niet in behandeling worden genomen.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Willy Henrotte, coördinator Plusklassen.
Telefoon 06 2389 4074

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

