Het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer zoekt
per 26 februari 2019 een
Enthousiaste leerkracht voor geweldig leuke groep 4 wtf van 0.5317
OBS Merlijn
Als Merlijn zijn wij voortdurend in ontwikkeling. Wie een fijne basisschool zoekt, is bij Merlijn aan
het juiste adres.
Ongeveer 160 leerlingen komen er dagelijks met veel plezier samen om te leren, te werken en te
spelen. Een team van enthousiaste leerkrachten zorgt voor onderwijsaanbod dat is afgestemd op
de behoeften van leerlingen. Wij motiveren onze leerlingen door ze uit te dagen en aanwezige
talenten verder te ontwikkelen. Een veilig pedagogisch klimaat vormt daarvoor de basis, met als
kernwaarden: zelfvertrouwen, waardering en trots zijn op eigen prestaties.
Als team zijn wij trots op onze school en onze leerlingen, de goede resultaten die onze leerlingen
behalen. De belangrijkste sleutel tot dit succes is een goede samenwerking tussen leerkracht,
leerling en ouders.
Daarom ook in ons logo: ‘Samen werken aan samenwerken’

De leerkracht(en)die wij zoeken is een leerkracht die:
•
Bij voorkeur ervaring heeft in de onderbouw
•
Wil samenwerken, een teamspeler is
•
Kinderen stimuleert het beste uit zichzelf te halen
•
Optimaal gebruik maakt van de verschillen in de groep en kennis heeft
van het EDI instructiemodel
Wij bieden:
• Een aanstelling met in groep 4 vanaf de voorjaarsvakantie tot het einde van het schooljaar
op woensdag, donderdag en vrijdagochtend
• Startende leerkrachten worden vooral uitgenodigd te reageren
• Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste dienstbetrekking bij SOPOH
• Een functie binnen een fijn team met gemotiveerde collega’s en betrokken ouders

U kunt uw sollicitatie, voorzien van een duidelijke motivatie en aangevuld met uw actuele CV, per
e-mail sturen naar directie@obsmerlijn.nl o.v.v. vacature groep 4
Meer informatie over de school kunt u lezen op de website van de school
www.obsmerlijn.nl/schoolgids en opvragen bij Ingrid Op de Laak, directie OBS Merlijn,
telefoonnummer 0252-688008/0627343508

