Het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer zoekt
per 1 november 2021 of z.s.m. voor Obs de Optimist

gezocht… Remedial teacher
(Leerkracht met remedial teacher als taak)

0,4 FTE
voor midden- en bovenbouw
(I.v.m. ziektevervanging)

Obs de Optimist
in Hoofddorp
Wij zijn de openbare basisschool in Hoofddorp-Floriande, de school waarbij Zin in leren centraal
staat.
Activiteiten en speelmomenten zijn erop gericht om kinderen van en met elkaar te leren. Samen
zorgen we voor een veilig en prettig schoolklimaat waarbij iedereen zichzelf kan zijn en waarin
verschillen normaal zijn.
Met krachtige instructies en een voorspelbare taakgerichte klassenorganisatie werken wij aan
ambitieuze doelen. Trots zijn wij op onze ontwikkeling binnen ‘Het leren zichtbaar maken’ (John
Hattie), onze pedagogische huisstijl en de ingezette koers van Talentfluisteraars en
Talentbouwerschool.
In de periode 2015-2021 hebben we als team een aantal onderwijskundige veranderingen ingezet:
•
Een eigen directe instructiemodel volgens EDI uitgangspunten.
•
Een schoolorganisatiemodel van instructie en zelfstandig werken volgens de GIP-principes.
•
Leren zichtbaar maken (John Hattie).
•
Talentfluisteraars.
•
Er wordt een start gemaakt met een nieuwe visie op wereldoriëntatie.
Meer informatie over de school is te vinden op onze website: www.obsoptimist.nl
De ideale RT-er die wij zoeken is een leerkracht die:
•
Liefst ervaring heeft in het werken in de midden- / bovenbouw.
•
Oplossingsgericht werkt en complexe onderwijsbehoeften als uitdaging ziet.
•
Zich wil laten onderdompelen in een fantastisch team die elke dag fluitend de school
binnenwandelt.
•
Humor en relativeringsvermogen heeft.
•
Graag samenwerkt met de andere collega’s in de parallelgroep(en) uit de bouw.
•
Ouders als partner ziet.
•
En… een echte werkmentaliteit heeft.
De ontstane vacature betreft een ziektevervanging van onze afwezige RT-leerkracht, is parttime en
tijdelijk. We nodigen echter iedereen uit, die zich herkent in bovenstaande uitgangspunten en
ambities, te solliciteren!
De sollicitatie, voorzien van een duidelijke motivatie en aangevuld met een actuele CV, kan voor
5 november per e-mail gestuurd worden naar remco.brandt@sopoh.nl, o.v.v. vacature de ideale
RT-leerkracht - Obs de Optimist. Gesprekken vinden plaats in de week van 15-19 november.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Remco Brandt, directeur van de Optimist.

De vacature wordt zowel intern- als extern uitgezet. Interne kandidaten hebben voorrang.
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‘Zin in leren en samen eruit
erin zit!’
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