Spaarnesant is het bevoegd gezag van
alle 25 openbare scholen voor primair,
speciaal primair en speciaal onderwijs in
de gemeente Haarlem. Bij Spaarnesant
werken ongeveer 800 personeelsleden
aan goed onderwijs voor ongeveer 6700
leerlingen.
Spaarnesant is een open
onderwijsinstelling die staat voor
maximale ontplooiing van al haar
leerlingen. De scholen van Spaarnesant
bieden de leerlingen een passend
onderwijsaanbod en vinden het
belangrijk dat zij gelukkig zijn op school.
Leerlingen van Spaarnesant maken goed
voorbereid en met zelfkennis en
zelfvertrouwen hun volgende stap in het
onderwijs en in de maatschappij.
De scholen van Spaarnesant hebben onder verantwoordelijkheid van de
directeur - een grote ruimte om zelf
invulling te geven aan goed onderwijs en
een eigen onderwijsprofiel in relatie tot
de omgeving. Binnen Spaarnesant
werken de scholen samen op het gebied
van innovatie, kwaliteit, personeel en
bedrijfsvoering. Het bestuur heeft daarin
een faciliterende rol en ziet toe op de
onderwijskwaliteit, stimuleert
onderwijsverbetering en borgt de
continuïteit van Spaarnesant. De centrale
organisatie van Spaarnesant is erop
gericht de scholen te “ontzorgen” en te
ondersteunen.

Informatie
Voor meer informatie over
Spaarnesant verwijzen wij naar de
website: www.spaarnesant.nl
Benoemingsprocedure
Een selectiecommissie met de directie en
een leerkracht voeren de procedure uit.
De sollicitatiecode CAO PO 2016-17 is
van toepassing.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen
Mevr. M.J. ten Oever, directeur
023-5510422 (ma/do)
06-16445491 (di/wo)

Dé buurtschool met ambitie!
De Peppelaer is een openbare school voor primair onderwijs in
Haarlem. De school ligt in de gezellige Leidsebuurt met een ruim
openbaar speelterrein voor onze leerlingen. In het schooljaar 20182019 telt de school ongeveer 380 leerlingen, verdeeld over 17
groepen. Zo’n 33 personeelsleden zijn verbonden aan deze school.
We zijn op zoek naar:
Groepsleerkracht groep 4
voor wtf 0,6 m.i.v. 7 januari 2019
1 dag in groep 4A en 2 dagen in 4B,
bij voorkeur op woensdag t/m vrijdag
Wij bieden:
Wij bieden je een uitdagende baan en betrokken collega’s, waarbij
je nauw samenwerkt met jouw duo-collega's. Je wordt tevens
ondersteund door collega’s van de parallelgroepen in de bouw en
de intern begeleider.
Ben jij iemand die:
• Ambitieus en onderzoekend is?
• De kunst van het lesgeven verstaat?
• Een duidelijke structuur kan bieden aan leerlingen?
• Misschien al ervaring heeft met Staal?
• Gericht is op samenwerken?
• Een enthousiaste, positieve instelling heeft?
• Dan zijn wij op zoek naar jou!
Arbeidsvoorwaarden:
De betrekkingsomvang van deze vacature is WTF 0,6. Het salaris
heeft een carrièrepatroon van leerkracht L10 volgens de CAO. nis

Informatie school
www.obsdepeppelaer.nl
Leidseplein 33
2013 PW Haarlem

Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u tot en met 23
november 2018 per email richten aan:
T.a.v. M.J. ten Oever
mariette.ten.oever@spaarnesant.nl

