Vacature
Voor obs Herman Gorter zijn wij
per 1-8-2019 op zoek naar een

leerkracht groep 3
Wtf: 1.0, minder is ook mogelijk

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 Herman Gorter is met 600 leerlingen een van de
grootste en oudste openbare basisscholen van Zaan Primair en is verdeeld in twee
locaties. De school is een afspiegeling van de maatschappij door de gemengde
populatie.
In totaal hebben we 24 groepen met een gemiddelde groepsgrootte van 28. Vanaf
groep 3 hebben we homogene groepen.
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 ons onderwijsaanbod daar op aan.
In de groepen 4 t/m 8 werken we met het programma Snappet 3.0 aan de vakken
rekenen, taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en burgerschap.
We hebben een groot gemengd team, waarbij het leren van en met elkaar in een goede
sfeer en open communicatie centraal staat.
Visie van de school: 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 dynamisch en onderzoekend onderwijs. Obs Herman Gorter staat voor
een openbare veilige school, die zich specialiseert op alle onderwijsgebieden.
Wij zoeken een collega die:
• in het bezit is van een PABO-diploma
• de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijft
• ambities heeft en open staat voor vernieuwingen
Tot de aanbeveling strekt als je:
• goed kunt samenwerken
• houdt van uitdagingen
Wij bieden:
• één van de drie groepen drie
• een prettige sfeer en ontwikkelingsmogelijkheden
• intense samenwerking met betrokken collega’s in parallelgroepen
• salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs
Je kunt jouw brief mét CV tot uiterlijk 10 juni 2019 per e-mail richten aan: Stichting Zaan
Primair, betreft ZP19-58 Herman Gorter groep 3. Mailadres: po@zaanprimair.nl.
Op www.hermangorter.nl vind je meer informatie over de school.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Angelique van der Pas, adjunct directeur, via tel. nr.
06-27147267
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