Vacature
Voor Openbare Daltonschool Ayundo zijn wij,
per 01-08-2019 op zoek naar een

Leerkracht groep 5
Wtf: 0,5

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 van Brede
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:
Ayundo is een Daltonschool midden in de wijk Saendelft in Assendelft.
Het is de enige Daltonschool in de Zaanstreek.
Vanwege dit onderwijsconcept bezoeken ook leerlingen van buiten de wijk onze school.
Volgend schooljaar hebben we ongeveer 150 leerlingen verdeeld over 6 groepen.
Visie van de school:
Ayundo is een term uit het Spaans en betekent: Samen leren, samen werken. Dat is
ons motto. Op Ayundo leren leerlingen, leerkrachten en ouders van en met elkaar.
In het onderwijs aan onze leerlingen zijn samenwerken, zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid, de belangrijkste kernwaarden, de Dalton pijlers.
Wij zoeken een collega die:
• De kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijft
• De kernwaarden van het Daltononderwijs onderschrijft
• Een teamplayer is
• ICT vaardig is. Wij werken met Snappet
Wij bieden:
• Een baan voor 2 ½ dagen in groep 5
• Een enthousiast team
• Salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs

Je kunt jouw brief met CV tot uiterlijk 1 mei per e-mail richten aan: Stichting Zaan
Primair, betreft ZP 19-32 Ayundo groep 5. Mailadres: po@zaanprimair.nl.
Op www.ayundo.nl vind je meer informatie over de school.
Voor inlichtingen kun je terecht bij René Honingh, directeur, via tel. nr. 075-6282088

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

