Vacature
Voor openbare basisschool De Gouw
zijn wij per schooljaar 2019-2020 op zoek naar een
enthousiaste leerkracht voor groep 5
Wtf: 0,5
(werkdagen woensdag en donderdag of donderdag en vrijdag)
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 Gouw is een school met een lange geschiedenis in de wijk Poelenburg.
Er zijn ruim 25 verschillende nationaliteiten en er worden 49 verschillende thuistalen gesproken.
Het team is betrokken, nieuwsgierig, deskundig en vindingrijk in het bieden van goed en passend
onderwijs voor onze schoolpopulatie, met het accent op sterk taalonderwijs.
De Gouw is een IKC in ontwikkeling. Er wordt nauw samengewerkt met Peuterspelen Babino,
Centrum Jong/Jeugdteam en De Bieb.
In het mooie, oude schoolgebouw zijn ook 2 groepen Peuterspelen Babino, logopediepraktijk De
Praatmaat (2 dagen per week), een Zaan Primair Plusklas (1x per week) en 3 groepen van de
Kernschool gevestigd.
De Gouw participeert in de projecten Muziek Maakt School; Jongeren op Gezond Gewicht;
Tinkeren (techniek) en Bieb op School!

Trots op jou, trots op De Gouw
Visie van de school:
Op De Gouw werken we vanuit de kernwaarden: veiligheid, betrokkenheid, trots en
zelfvertrouwen.
Taalonderwijs, brede talentontwikkeling en gezondheid zijn de accenten die wij in ons onderwijs
geven. Naast het reguliere onderwijs is er een peuteracademie, Verlengde Schooldag (taal &
rekenen), Taal Café (voor ouders), brede schoolaanbod (met o.a. zwemles) en een Ouderkamer.
We hebben hoge ambities voor onze leerlingen en daarom werken we goed samen met onze
ouders.

Wij zoeken een collega die:
• in het bezit is van een PABO-diploma
• de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijft
Tot de aanbeveling strekt als je:
• affiniteit heeft met culturele diversiteit en (meer)taligheid
• ervaring met lesgeven in de middenbouw
Wij bieden:
• een enthousiast, gezellig en deskundig team
• salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs
Je kunt jouw brief met CV tot uiterlijk 30 mei 2019 per e-mail richten aan: Stichting Zaan
Primair, betreft sollicitatie middenbouw obs De Gouw. Mailadres: po@zaanprimair.nl.
Sollicitaties zonder motivatiebrief of CV zullen niet in behandeling worden genomen.
Op www.obsdegouw.nl vind je meer informatie over de school.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Adriënne Frans, directeur, via tel. nr. 075-6164830
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