Het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer zoekt
per 1 augustus 2018 een

Enthousiaste leerkracht M/V (0,425-1,000 wtf)
voor een bovenbouwgroep
Obs De Octopus
in Hoofddorp
De Octopus typeert zich door openheid, vriendelijkheid en betrouwbaarheid.
Hiernaast is het een school waar kinderen de kans krijgen kennis tot zich te
nemen, waarbij ook aandacht is voor sport, gezondheid en maatschappelijke
betrokkenheid. De school werkt volgens de meest recente lesmethoden. Door het
openbare karakter is ‘De Octopus’ een afspiegeling van het leefklimaat van het
zuidwestelijke deel van Hoofddorp.
Meer informatie over de school is te vinden op onze de website:
www.octopusschool.nl
Ben jij een enthousiaste groepsleerkracht met passie voor je vak? En ben je toe
aan een nieuwe uitdaging? Jij weet je kennis op een creatieve en effectieve
manier over te brengen op leerlingen in de bovenbouw. Je bouwt een band op
met je klas en weet de aandacht van je leerlingen te trekken én te behouden. De
ontwikkeling van je leerlingen staat bij jou voorop en je hebt daarbij ook het
belang van je klas in het oog. Herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan direct!

Functie-eisen
•
•
•
•
•

Afgeronde PABO opleiding
Pedagogisch onderlegd
Didactisch onderlegd
Graag samenwerkt met de andere collega’s uit de bovenbouw
Een echte werkmentaliteit heeft

De ontstane vacature is flexibel: wtf 0,4250, wtf 0,5750 of zelfs 1,0000, om
die reden nodigen we iedereen uit, die zich herkent in bovenstaande
uitgangspunten en ambities, te solliciteren!
U kunt uw sollicitatie, voorzien van een duidelijke motivatie en aangevuld met
uw actuele CV, per e-mail sturen naar s.jonker@octopusschool.nl, o.v.v.
vacature herplaatsing.

Deze (herhaalde) vacature behoort bij de 3e ronde van het herplaatsingsproces
2018. Deze ronde staat zowel open voor interne medewerkers als voor
geïnteresseerden van buiten SOPOH, waarbij geldt dat interne medewerkers bij
geschiktheid de voorkeur genieten. Dit houdt in dat uw reactie op 20 april binnen
moet zijn. De gesprekken zullen gevoerd worden tussen 23 april en 9 mei. De
voorkeuren kunnen uiterlijk op 14 mei worden aangegeven. Op 15 mei volgt het
besluit van het CvB over de derde herplaatsingsronde.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Saskia Jonker, directeur van obs De
Octopus. Een dagje meelopen om de school te leren kennen, behoort tot de
mogelijkheid.

