Vacature
Voor openbare basisschool Over de Brug, locatie Hannie Schaft zijn wij
Per 1-8-2019 op zoek naar een

Leerkracht lage middenbouw 0.6 wtf

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:
OBS Over de Brug is een school met twee vestigingen: In ’t Veld en Hannie Schaft. OBS
Hannie Schaft is een dynamische school met veel uitdagende activiteiten met en voor
de kinderen. De school profileert zich als een school met extra aandacht voor cultuur.
OBS In ’t Veld is een groeiende buurtschool, met een gevarieerde populatie; de school
profileert zich als een school met extra aandacht voor onderwijs in techniek, natuur en
wetenschap.
Visie van de school:
• onze pedagogische basisvoorwaarden zijn op orde; we creëren een veilig
pedagogisch klimaat, gekenmerkt door rust en structuur;
• we bieden kwaliteit en zetten hoog in op basiskennis en de basisvaardigheden;
• We hebben hoge verwachtingen van leerlingen en streven naar kansen voor alle
leerlingen.
Wij zoeken een collega die:
• in het bezit is van een PABO-diploma;
• de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijft;
• functioneert op HBO niveau;
• affiniteit heeft met en passie voor onderwijs;
• ervaring heeft met het werken met het GIP-model en vaardigheid op het gebied
van ICT en de toepassing van ICT in het onderwijsprogramma;
• een professionele en proactieve houding heeft t.o.v. nieuwe ontwikkelingen in
het onderwijs.
Wij bieden:
• Een prettige sfeer en een uitdagende taak;
• Salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs.
• Een jaarcontract, met uitzicht op vast
Je kunt jouw brief met CV tot uiterlijk per e-mail richten aan: Stichting Zaan Primair,
betreft ZP 19-61 Over de Brug Mailadres: po@zaanprimair.nl. De sollicitatiebrieven
worden direct in behandeling genomen.
Op www.obshannieschaft.nl vind je meer informatie over de school.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Patricia van Gelder, directeur, via tel. nr. 0756165533.
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