OBS ’t Pierement is een openbare basisschool met ongeveer 180 leerlingen in een mooi
gebouw in de Purmer-Zuid. De school heeft met ingang van 1 augustus een vacature in de
onderbouw.

Wij zoeken m.i.v. het nieuwe schooljaar een groepsleerkracht voor groep 4.
De beschikbare werktijdfactor is 0,5 fte, maar in verband met een langdurige
vervanging wordt de werktijdsfactor voorlopig uitgebreid naar 0,8 fte.
De kans op uitbreiding van de werktijdsfactor is aanwezig.

Wie zijn wij?
’t Pierement is een school volop in ontwikkeling. Naast de 2 heterogene kleutergroepen heeft
de school volgend jaar nog 6 jaargroepen met het accent op differentiatie. Het enthousiaste
team werkt in leerteams aan de ontwikkeling van het onderwijs. Speerpunten voor komend
schooljaar zijn de invoering van thematisch werken op een speelse (ob) en onderzoekende
(bb) manier onder begeleiding van een externe en de invoering van de methodiek van De
Vreedzame School. Wij maken gebruik van moderne ICT middelen (chromebooks en I-pads).
Wij willen op ’t Pierement de volgende waarden aan de kinderen meegeven:
Veiligheid (geborgenheid)
De kinderen moeten zich op school veilig en welkom voelen zodat zij optimaal kunnen functioneren.
Ontwikkeling/groei
Kinderen van 4 t/m 12 jaar begeleiden wij in een ononderbroken ontwikkelingslijn.
Zelfstandigheid
Wij streven ernaar dat kinderen, afhankelijk van hun leeftijd en mogelijkheden, zich zo veel mogelijk
zèlf verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling.
Plezier
We willen dat kinderen met plezier naar school gaan. Het is dé ontmoetingsplek om te leren en elkaar
te ontmoeten.
Zelfvertrouwen/zelfacceptatie
We begeleiden de kinderen in het proces van zelfkennis en het accepteren hoe zij zijn, waardoor het
zelfvertrouwen toeneemt.
Respect/verdraagzaamheid
Kinderen dienen respectvol om te gaan met elkaar, maar ook met de leerkrachten, de ouders die
hen begeleiden en het materiaal om hen heen. Aan kinderen leren wij ook om verdraagzaam te zijn.

Ben jij de enthousiaste leerkracht die ons team volgend jaar wil komen versterken? Bel of
mail dan voor meer informatie naar mij of stuur je sollicitatiebrief en cv zo spoedig mogelijk
naar directie@obs-pierement.nl.
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