Het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer zoekt voor de periode 1
maart 2019 t/m 1 augustus 2019 voor obs ’t Joppe te Nieuw-Vennep
een enthousiaste leerkracht M/V
voor een groep 3
(wo, do en vr. ochtend, wtf 0,4875)
Informatie over de school
Obs ’t Joppe is een openbare basisschool in de wijk Getsewoud-Zuid te Nieuw-Vennep, gemeente
Haarlemmermeer. De school maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Haarlemmermeer (SOPOH). Obs ’t Joppe telt circa 800 leerlingen. Om een eerste indruk van de
school te krijgen kijkt u op onze website: www.obsjoppe.nl.
De school kenmerkt zich o.a. door het open karakter, een gedegen structuur en heldere
communicatielijnen. Er is oog voor zowel kinderen als ouders en het team. De voordelen van
schaalgrootte worden gecombineerd met de kracht van het kleinschalige en persoonlijke aandacht.
De collega die wij zoeken, is een leerkracht die:
• onderwijsbevoegd is het in het basisonderwijs;
• bij voorkeur ervaring heeft in groep 3 en met de methode Veilig Leren Lezen;
• in staat is met een helikopterview naar de klas/kinderen te kijken;
• kan samenwerken, een teamspeler is;
• het beste uit zichzelf en de kinderen naar boven weet te halen;
• daadkrachtig, flexibel en stressbestendig is;
• kan werken met ParnasSys en de huidige ICT-toepassingen in het onderwijs, zoals het
digibord;
• humor heeft.
Wij bieden:
• een functie binnen een enthousiast team op een school met een prettige werksfeer,
gemotiveerde collega’s, leuke kinderen en betrokken ouders in een ondernemende
organisatie;
• een aanstelling voor een wtf van 0,4875 in groep 3. Met de mogelijkheid om uit te breiden tot
0,575 door op vrijdagmiddag compensatieverlof in de bovenbouw te vervullen;
• een aanstelling op basis van vervanging in verband met zwangerschapsverlof. Bij goed
functioneren is er mogelijk uitzicht op een dienstbetrekking binnen de SOPOH.
Nadere informatie over de functie is verkrijgbaar bij de schoolleiding: Heidi Witjes, directeur, of
Pleuni Punselie, adjunct-directeur, op telefoonnummer 0252-689098.
Sollicitatie
U kunt uw sollicitatie, voorzien van een duidelijke motivatie en aangevuld met uw actuele CV, per
e-mail sturen naar Heidi Witjes, directie@obsjoppe.nl , o.v.v. vacature groep 3.
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