OBS de Noorderschool te Oostzaan zoekt
met ingang van 4 april 2019 een nieuwe collega
i.v.m. een zwangerschapsverlof
Wie zijn wij?
OBS de Noorderschool, de school waar ieder kind telt
Wat bieden wij?
- enthousiaste leerlingen verdeeld over zes (combi)groepen
- een zelfstandig en zelfredzaam team
- werken volgens de principes van ‘The leader in me’
- betrokken, meedenkende ouders
- een prachtig nieuw gebouw
- moderne ICT-middelen, zoals touchscreen borden in alle groepen, Chromebook (groep 3
t/m 8) en IPads (groep 1/2)
- continurooster waarbij de leerlingen aan tafel gaan om hun broodje(s) te smeren
Vacature
leerkracht groep 1-2

WTF
1.0

N.B. Ook parttimers met belangstelling worden uitgenodigd om te solliciteren!
Wie zoeken wij?
Een enthousiaste groepsleerkracht, die
- zich niet alleen verantwoordelijk voelt voor de eigen groep, maar dat samen met de
collega’s ook voelt voor de hele school
- hard wil werken in een enthousiast team
- wil werken op een prachtige nieuwe school
- bereid is om kinderen elke dag een nieuwe kans te geven
- het beste uit de kinderen naar boven wil halen
- om kan gaan met verschillen tussen de leerlingen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel
- gevoel voor humor heeft
- flexibel is in het stellen van prioriteiten
- zich kan vinden in de principes van ‘The leader in me’
- een leerklimaat schept waarin leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen
- leerlingen stimuleert om te presteren naar hun mogelijkheden
- in staat is om te reflecteren op eigen ervaringen en veranderingen in onderwijsbehoeften
- duidelijk kan communiceren met collega’s, leerlingen en hun ouders
- flexibel is en kan inspelen op een veranderende samenleving
- zelf vaardig is op het gebied van ICT
Ben jij degene die we zoeken?
Dan ontvangen wij graag je sollicitatie voor 6 februari 2019 op het volgende mailadres:
directie@obsnoorderschool.nl
Voor informatie over de vacature
kun je telefonisch contact opnemen
met Careline van der Lippe, directeur
(075-6843784 of 06-13205709) of
Ilka Homburg, locatieleider
(075-6843784 of 06-30631716)

