Vacature

Voor openbare basisschool
zijn wij per
1 augustus 2019 op zoek naar een

leerkracht voor de middenbouw (wtf 0.6)
ter vervanging van verlof tot de herfstvakantie

Zaan Primair is een
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:
De Dijk is een grote school met ± 370 ll. De school heeft twee locaties namelijk locatie Oost met
10 groepen, ligt aan de Hogendijk en locatie West ligt aan de Adriaan Roggestraat. Daar zijn 5
groepen gevestigd. De school kenmerkt zich door een prettige werksfeer waarin veel aandacht is
voor normen, waarden en respect. We werken met het 5 gelijke dagen model.
De Dijk: een dijk van een school!
De Dijk biedt kinderen van 0 tot 12 jaar een stevige en veilige basis. Naast de normale leervakken
besteden we veel aandacht aan persoonsvorming: we leren de kinderen zich te ontwikkelen tot
een sterk en zelfstandig persoon.
Pedagogische visie
Met ingang van schooljaar 2019-2020 gaat De Dijk met een nieuwe pedagogische visie werken op
basis van het gedachtengoed van Stephen Covey: The Leader in Me. De methode is geënt op 7
gewoonten van effectief leiderschap bij kinderen, betrokkenheid in allerlei (sociale) situaties en
de verantwoordelijkheid die je daarin als kind hebt.
Wil je werken op een school:
• waar we volgens de 7 gewoonten van Stephen Covey met elkaar werken?
• waar we verantwoordelijkheden voor onderwijs delen en waar de leerling écht sturing geeft
aan zijn eigen ontwikkeling?
• waar gespreid leiderschap en gedeeld eigenaarschap leidende principes zijn?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die met ons wil bouwen aan de kwaliteit van
onderwijs en de visie en missie van onze school verder wil versterken. Kernkwaliteiten:
• proactief
• goed kunnen samenwerken (voorwaarde voor het succes van onze school)
• ict vaardig
• je bent in staat een veilig en rustig pedagogisch klimaat te creëren in een dynamische
werkomgeving;
• je bent flexibel, humoristisch en een teamplayer, die een open, lerende en onderzoekende
houding heeft.
• iemand die meedenkt, zelf initiatieven durft te nemen, verantwoordelijkheid draagt en
ondernemend is.
Mocht je graag voorafgaand een rondleiding willen door de school om te kijken of De Dijk jouw
nieuwe werkplek kan worden, dan ben je van harte welkom!
Tot de aanbeveling strekt als je:
• kennis hebt van VVE en Piramide;
• Flexibel bent in te zetten in een onder- en/of middenbouw groep.
Wij bieden:
• salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs;
• een functie voor 3 dagen vervanging, hierna mogelijkheid voor aanstelling in de invalpool.
• een prettige sfeer en een uitdagend takenpakket;
• samenwerking met zeer gemotiveerde collega’s die bevlogen, positief kritisch, betrokken en
hardwerkend zijn en open staan voor vernieuwing.
Je kunt jouw motivatiebrief met CV per e-mail richten aan Stichting Zaan Primair, o.v.v. ZP 19-52
De Dijk Middenbouw. Ons mailadres is po@zaanprimair.nl. Sollicitaties worden direct in
behandeling genomen.
Op www.obsdedijk.nl vind je meer informatie over de school.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Ron Velzeboer, directeur, via tel. nr. 06-15356441.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

