Het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer zoekt
voor de vervanging van een zwangerschapsverlof een

Enthousiaste leerkracht M/V voor groep 1/2
(0,2125 – 0,4250 wtf)
Voor obs De Zilvermeeuw
in Lisserbroek
De Zilvermeeuw is een overzichtelijke school, die de afgelopen jaren stevig is
gegroeid. Plezier in leren, dat is waar we elke dag voor gaan, zowel bij onze
leerlingen als bij onze teamleden.
We werken met een hecht en positief team hard aan de ontwikkeling van onze
leerlingen. Bij ons kunnen de leerlingen zichzelf zijn, hebben de leerkrachten
echt plezier in hun vak en zijn ouders steeds betrokken bij de ontwikkeling van
hun kind. Meer informatie vind je op www.dezilvermeeuw.nu.
Voor de vervanging van het zwangerschapsverlof van onze collega in groep 1/2
zoeken we een leerkracht voor 1 of 2 dagen. Het verlof zal ingaan na de
zomervakantie en duurt tot de kerstvakantie. De leerkracht die dit verlof gaat
vervangen kan deelnemen aan de vervangingspool van SOPOH en heeft daarmee
gegarandeerd continuïteit van werk.
De leerkracht die wij zoeken is een leerkracht die:
 Ervaring of affiniteit heeft met het werken met kleuters;
 Enthousiast wordt van thematisch werken;
 Flexibel is;
 Onze jongste leerlingen een stap verder kan brengen in hun ontwikkeling.
Je kunt je sollicitatie, voorzien van een duidelijke motivatie en aangevuld met je
actuele CV, per e-mail sturen naar directie@dezilvermeeuw.nu, o.v.v. vacature
herplaatsing.
Deze 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 kun je terecht bij Mirjam Berkhout, directeur obs De
Zilvermeeuw (0252-412124).

