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 Kweekvijver zoekt een L10 bevlogen en verbindende
leerkracht midden- of bovenbouw (0,8-1,0 wtf), doorgroei naar L11 is eventueel
bespreekbaar als jij op basis van aantoonbare kwaliteiten ook bovenschools een
bijdrage kunt leveren.
Onze school:
Obs De Kweekvijver is een brede school in Oostzaan, een gemeente met de kracht van de stad en de
overzichtelijkheid van een dorp. De Kweekvijver is een school in ontwikkeling, een Vreedzame school
met hart voor kunst en cultuur, betrokken ouders, leerkrachten en kinderen. Dagelijks voelen zo’n 300
leerlingen zich bij ons ‘als een vis in het water’.
Onze visie:
Steengoed onderwijs is zorgen dat ieder kind de ruimte krijgt z'n kansen en talenten maximaal te
benutten. Onze succespijlers hiervoor zijn vertrouwen, creativiteit, samenwerking en aandacht.
Onze werkwijze:
✓ Het werken vanuit vertrouwen in elkaar, in onze leerlingen, ouders en omgeving wordt
schoolbreed uitgedragen in onze communicatie en ons handelen;
✓ Onze vakdocenten voor muziek- en bewegingsonderwijs en onze koers richting thematische
verwerking van zaakvakken, stimuleert de creativiteit van onze leerlingen;
✓ Het team is volop in ontwikkeling en werkt volgens de principes van stichting LeerKRACHT,
professioneel en actief met elkaar en de omgeving samen;
✓ Het taal- lees en rekenonderwijs worden gegeven volgens het activerende directe
instructiemodel waardoor de leerkracht dagelijks aandacht voor kleinere groepjes leerlingen
zorgvuldig inplant.
Onze ideale nieuwe collega :
✓ Heeft goed ontwikkelde pedagogische en didactische vaardigheden;
✓ Kan een onderzoekende, reflecterende houding bij leerlingen en zichzelf ontwikkelen;
✓ Heeft de communicatieve vaardigheden naar leerlingen, ouders en leerkrachten sterk
ontwikkeld;
✓ Kan talent op verschillende gebieden herkennen en durft hoge verwachtingen naar leerlingen
uitspreken;
✓ Vindt het een uitdaging samen met het team, de ouders en de leerlingen funderend
toekomstgericht onderwijs te creëren passend bij onze school;
✓ Werkt en handelt oplossingsgericht;
✓ Inspireert en zich laat inspireren.

Interesse?
Je kunt je sollicitatie richten aan directie@dekweekvijver.nl o.v.v. vacature obs de Kweekvijver. Voor
vragen kun je met Willemeyne Kamerbeek bellen op 075-6841332.

