Vacature
Voor openbare basisschool

zijn wij, per 1 augustus 2019 op
zoek naar een

Enthousiaste groepsleerkracht, voor groep 8
Wtf: 0,4
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 Komeet telt 400 leerlingen. We zijn gehuisvest in twee gebouwen, die aan
weerszijden van dezelfde straat liggen. Er zijn dit schooljaar zestien groepen, waarvan
vier kleutergroepen. De Komeet kenmerkt zich door een ontspannen sfeer, waarin goed
wordt samengewerkt met ouders. In onze school zijn twee lokalen die worden gedeeld
met Tinteltuin, zodat er voor- en naschoolse opvang ‘in huis’ is.
Visie van de school:
Wij werken op De Komeet met aspecten van het OGO-onderwijs. Dat betekent dat we
een groot deel van ons onderwijs aanbieden in thema’s die voor kinderen betekenisvol
zijn. De thema’s worden in de bouwen samen met collega’s bedacht en vorm gegeven.
Naast de cognitieve ontwikkeling van kinderen is er heel bewust aandacht voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We kijken altijd naar mogelijkheden van
kinderen en zijn oplossingsgericht.
Net als kinderen is ook de school altijd in ontwikkeling. We sluiten, ook in ons onderwijs,
aan bij actuele ontwikkelingen en verwerken die in de lessen. We leggen daar waar het
kan het verband met de wereld om ons heen.
Wij zoeken een collega die:
✓ in het bezit is van een PABO-diploma of een LIO stagiaire
✓ de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijft
✓ enthousiast is en niet bang is voor nieuwe ontwikkelingen;
✓ bewust bezig is met opbrengstgericht werken.
Tot de aanbeveling strekt als je:
✓ ervaring hebt met het werken met tablets (I Pads);
✓ ervaring hebt met het werken in thema’s
Wij bieden:
✓ een baan voor twee dagen;
✓ uitzicht op een vaste baan;
✓ een prettige sfeer;
✓ samenwerking met zeer gemotiveerde collega’s;
✓ salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs.
Je kunt jouw brief met CV tot uiterlijk 10 mei 2019 per e-mail richten aan: Stichting Zaan
Primair, betreft sollicitatie naam school. Mailadres: po@zaanprimair.nl.
Op www.obsdekomeet.nl vind je meer informatie over de school.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Nico Beugeling, directeur, via tel. nr. 075-6283240
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