Vacature
Voor obs Herman Gorter zijn wij per 1-8-2019 op zoek naar een
groepsleerkracht voor de kleuterbouw
Wtf: 1,0 (fulltime of twee parttimers)

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:
Obs Herman Gorter is met ongeveer 600 leerlingen de grootste en oudste openbare
basisschool van Zaan Primair. De school is verdeeld over twee locaties met in totaal
hebben 24 groepen en een gemiddelde groepsgrootte van 28.
De zeven kleutergroepen, de drie groepen 3 en de peutergroepen van Babino zijn
gehuisvest in de lokalen van de dependance aan de Panneroodstraat. Dit is een tijdelijke
locatie. De verwachting is dat we rond mei 2020 terug zullen verhuizen naar de Burg.
Smitstraat. De groepen 4 t/m 8 verblijven in het hoofd- en bijgebouw aan de D.
Doniastraat. Groep 4 zal in mei 2020 ook naar de Burg. Smitstraat verhuizen.
Obs Herman Gorter is een vooruitstrevende school op het gebied van onderwijskundige
vernieuwingen. We houden zoveel mogelijk rekening met de verschillende
mogelijkheden van de kinderen en passen daar ons onderwijsaanbod op aan.
In de groepen 1/2 werken we o.a. met het VVE programma Piramide. We gaan starten
met een nieuwe visie op het jonge kind en hierin gaat Early Childhood een rol spelen.
We hebben een groot gemengd team met ambities, veel mensen blijven zich
ontwikkelen door bijvoorbeeld het volgen van studies. We leren van en met elkaar in
een goede sfeer en open communicatie. De school heeft een belangrijke buurtfunctie.
Goede contacten met de buurt en onze ouders vinden wij van groot belang.
Visie van de school:
Ons schoolprofiel: Obs Herman Gorter is een school, waar een warm en positief
schoolklimaat de basis van het onderwijs vormt. We zijn een lerende organisatie die
vormgeeft aan gepersonaliseerd en passend onderwijs. Obs Herman Gorter staat voor
een openbare veilige school, met modern onderwijs en behoud van sterke tradities!
Wij zoeken een collega die:
• de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijft
• inspirerend, enthousiast, empathisch en initiatiefrijk is
• goed kan samenwerken
• ambities heeft en open staat voor vernieuwingen
• onze visie deelt en mede uitdraagt
Tot de aanbeveling strekt als je:
• beschikt over goede digitale en communicatieve vaardigheden
Wij bieden:
• een prettige sfeer en ontwikkelingsmogelijkheden
• samenwerking met betrokken collega’s in parallelgroepen
• salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs
Je kunt jouw brief met CV tot uiterlijk 20 mei per e-mail richten aan: Stichting Zaan
Primair, betreft sollicitatie obs Herman Gorter. Mailadres: po@zaanprimair.nl.
Sollicitaties zonder motivatiebrief of CV zullen niet in behandeling worden genomen.
Op www.hermangorter.nl vind je meer informatie over de school.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Angelique van der Pas, waarnemend directeur, via
tel. nr. 075-6166580/0756162652
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

