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.

Obs de Havenrakkers in Broek in Waterland is op zoek naar een leerkracht
voor 4 dagen in groep 6 ter vervanging van zwangerschapsverlof.
Start na de kerstvakantie
Obs de Havenrakkers is een school van ongeveer 320 leerlingen in het mooie dorp Broek in
Waterland. De Havenrakkers is een openbare school voor ieder kind, ongeacht culturele en/of
levensbeschouwelijke achtergrond.
Interactie en transparantie zijn onze sleutelwoorden in de relatie tussen leerlingen, team en de
ouders. Het team bestaat uit 20 leerkrachten, een Ib-er en een directeur.
Ook ons onderwijs is volop in ontwikkeling. We gaan thematisch werken met de zaakvakken
waarbij onderzoekend leren een grote rol speelt. We gaan leerlingen meer eigenaarschap geven over
hun eigen leerproces zodat ze betrokken en nieuwsgierig zijn. ICT is hierbij een belangrijk onderdeel.
Onze nieuwe collega :
> is enthousiast, positief en beschikt over humor
> vindt onderzoekend leren een uitdaging
> kan omgaan met verschillen tussen kinderen,
> heeft ervaring en/of affiniteit met de betreffende bouw
> is in staat (groeps)onderwijs aan te passen aan individuele ontwikkelingsbehoeften van een kind
> vindt het fijn samen te werken
Interesse?
Je kunt je sollicitatie richten aan Peter Bakker, directie@obsdehavenrakkers.nl o.v.v. vacature obs De
Havenrakkers. Voor vragen kun je met Peter Bakker (directeur) bellen op 020 4031847.

