Vacature
Voor OBS de Kroosduiker zijn wij
per 1 augustus 2019 op zoek naar een
Leerkracht midden/bovenbouw (wtf 0,8)
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.

Omschrijving van de school:
Wij zijn trots op onze school, een moderne openbare school met twee locaties
(Noord en Zuid) in het prachtige dorp Westzaan.
De Kroosduiker wil bekend staan om zijn vernieuwend onderwijs omtrent natuur en
techniek. Om die reden heeft de school de ambitie uitgesproken de eerste Ecoschool
van Zaanstad te worden. Wij zoeken een enthousiaste leerkracht die ons team kan
versterken.
Ons onderwijs is :
- eigentijds en dynamisch
- innovatief waar het kan en elke dag een beetje beter
Op deze wijze streven we ernaar om in een inspirerende en veilige omgeving het
allerbeste uit onze leerlingen te halen.
Onze school is gecertificeerd als een Vreedzame school. het is een gemeenschap,
waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich
betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat.
Het is een school waar leerlingen een stem hebben en waar leerlingen invloed kunnen
uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor een veilig klimaat in de groep en school.
Wij zoeken een collega:
• die flexibel is en op verschillende manieren kan werken en inzetbaar is
• met humor en de juiste teamspirit
• die de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijft
Tot de aanbeveling strekt als je:
• ervaring hebt en of affiniteit hebt met werken in de midden/boven bouw
• interesse hebt in gedigitaliseerd onderwijs
• bekend bent met en belangstelling hebt in handelingsgericht werken (HGW)
Wij bieden:
• Een fraaie werkplek op een unieke locatie
• salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs
Je kunt jouw brief met CV per e-mail richten aan: Stichting Zaan Primair,
betreft ZP 19-60 Kroosduiker midden-bovenbouw. Mailadres: po@zaanprimair.nl.
Op www.obsdekroosduiker.nl vind je meer informatie over de school.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Henk Schweitzer, directeur, via tel. nr. 06-46404747
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