Ben jij bereid te leren? Kom werken bij OPSPOOR!
OPSPOOR biedt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal
onderwijs op 37 scholen in Purmerend en omgeving. Onze leerkrachten zijn meesters in het leren.
Aan en ván hun leerlingen, aan en van elkaar. Want OPSPOOR spoort aan op ontwikkeling.
Wij zijn op zoek naar toekomstmakers. In een snel veranderende tijd weet niemand wat de toekomst
brengt. Wij zoeken mensen die het een uitdaging vinden het onbekende vorm te geven en onze
leerlingen helpen hetzelfde te doen. Want zij zijn op hun beurt toekomstmakers! Dat vraagt om
creatieve en flexibele leerkrachten met het lef om dingen anders te doen. Het vraagt om
leerkrachten met een eigentijdse visie op later. En op leren. En dat vraagt om mensen met een
ondernemende geest en ambitie. Ze hebben vertrouwen in zichzelf, in de ander én in de toekomst.
OPSPOOR verbindt heden en toekomst, mensen, culturen en opvattingen. We geven leerlingen wat
ze toekomt. Is dat ook wat jij wil doen? Bekijk dan onderstaande vacature.

#Toekomstmakers OBS De Stap zoekt een L10 Leerkracht 0,4 WTF
(Tijdelijke aanstelling t/m dec 2019)
De school:
OBS De Stap is een openbare basisschool in Landsmeer. De school kenmerkt zich door het
dorpsgevoel maar huisvest tegelijkertijd 230 leerlingen. Ons onderwijs kenmerkt zicht door:
•
•
•
•

Onderzoekend leren
Techniek lab
De Vreedzame school
Ontwikkeling naar IKC

Het team:
Ons team herbergt veel kwaliteit op verschillende gebieden en wij staan open voor innovatie. We zijn
samen aan het werken aan een professionele cultuur waarin iedereen zich gezien en gewaardeerd
voelt.
Onze nieuwe collega..:
• .. is flexibel.
• .. heeft affectie met de onderbouw.
• .. wil samen met ons kinderen onderwijs op maat bieden.
Interesse?
Je kunt je sollicitatie richten aan directie@obsdestap.nl, o.v.v. vacature OBS De Stap. Voor vragen kun
je met Björn Keetbaas bellen op 020-4821930.

