Ben jij bereid te leren? Kom werken bij OPSPOOR!
OPSPOOR biedt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en
voortgezet speciaal onderwijs op 37 scholen in Purmerend en omgeving. Onze
leerkrachten zijn meesters in het leren. Aan en ván hun leerlingen, aan en van elkaar.
Want OPSPOOR spoort aan op ontwikkeling.
Wij zijn op zoek naar toekomstmakers. In een snel veranderende tijd weet niemand
wat de toekomst brengt. Wij zoeken mensen die het een uitdaging vinden het
onbekende vorm te geven en onze leerlingen helpen hetzelfde te doen. Want zij zijn op
hun beurt toekomstmakers! Dat vraagt om creatieve en flexibele leerkrachten met het
lef om dingen anders te doen. Het vraagt om leerkrachten met een eigentijdse visie op
later. En op leren. En dat vraagt om mensen met een ondernemende geest en ambitie.
Ze hebben vertrouwen in zichzelf, in de ander én in de toekomst.
OPSPOOR verbindt heden en toekomst, mensen, culturen en opvattingen. We geven
leerlingen wat ze toekomt. Is dat ook wat jij wil doen? Bekijk dan onderstaande
vacature.
De school
Het onderwijs op obs de Ranonkel richt zich op het onderwijzen, begeleiden en
coachen. Dit vertaalt zich naar het inzetten op onderzoekend leren, karaktervorming,
communicatie, kritisch denken, burgerschap, samenwerken en creativiteit. Dit zijn
essentiële vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben om zich te ontwikkelen tot
sterke burgers.
Onze leerlingen zijn betrokken en leren eigenaar te zijn van hun eigen leerproces.
Leerlingen, ouders en leerkrachten vormen een team dat samenwerkt, betrokken en
open is.
Obs De Ranonkel heeft een hardwerkend team dat zich lerend opstelt naar elkaar en
naar andere experts. Samenwerken om ons doel, het bieden van goed onderwijs, te
realiseren is iets waar we elke dag mee bezig zijn.
Wij zijn op zoek naar leerkracht midden-/bovenbouw ( ziektevervanging 0,4 fte)
Deze nieuwe collega:
* haalt het beste in kinderen naar boven
* denkt in kansen en mogelijkheden
* werkt samen binnen onze lerende organisatie
* is in staat om te reflecteren op eigen handelen en ervaringen
* beschikt over communicatieve vaardigheden

* heeft ervaring met Parnassys
* plant het onderwijs op basis van analyses uit diverse bronnen
* heeft (het liefst) ervaring heeft met Klasseplan
* kan zich flexibel opstellen
* wil meebouwen aan de veranderende onderwijsorganisatie
Interesse?
Je kunt je sollicitatie richten aan d.ayi@opspoor.nl o.v.v. vacature obs Ranonkel.
Voor vragen kun je met Daphne Ayi bellen op 06 24854795.

