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 900 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.

Benoemingsprocedure
Een selectiecommissie met de
directeur, leden van het team en
IB.
Reacties ontvangen wij graag per
e-mail, mailadres:
cathelijne.thomas@spaarnesant.nl

Plein Oost is een schitterende locatie op ’t van Zeggelenplein in Haarlem, waar
twee scholen van Spaarnesant, de Martin Luther Kingschool (BO) en de
Hildebrandschool (SBO) samenwerken aan een samenhangend
onderwijsaanbod onder leiding van één directie. Aankomend schooljaar wordt
in de bovenbouw gestart met een nieuwe leerlijn, met als doel een aanbod
voor de groepen (5), 6, 7, en 8 dat passend is bij de specifieke
onderwijsbehoeften voor zowel regulier als SBO leerlingen. Waarbij volgens
een eigen pedagogisch-didactisch concept onderwijs wordt gegeven. Op dit
moment heeft de Martin Luther Kingschool drie kleutergroepen die nauw met
elkaar samenwerken, zowel op pedagogisch als didactisch gebied.
Wij zijn op zoek naar een leerkracht, met visie op het jong kind en bekend met
de ontwikkelgebieden binnen de kleuterbouw.
OBS Martin Luther Kingschool:

Per 1 februari 2019
Fulltime leerkracht
groep 1
1.0 fte
die:
•
bekend is met de onderwijsontwikkelingen op het gebied van jonge
kinderen;
•
oog heeft voor een brede en persoonlijke ontplooiing van ieder kind;
•
goed om kan gaan met diversiteit;
•
een goed en positief klassenmanagement kan voeren;
•
in het bezit is van goede communicatieve vaardigheden en het vermogen
deze te vertalen in het werken met leerlingen en ouders;
•
gemotiveerd is om met het team verder te bouwen aan de onderwijsvisie
van de school en deze kan omzetten naar organisatie;
•
een flexibele en zelfstandige werkhouding heeft;
•
bekend is met ESIS.
Grootste uitdagingen:
•
Aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de doelgroep.
•
Organiseren en uitdragen van ontwikkelingen in de kleuterbouw.
•
Balans vinden tussen dagelijkse hectiek en de continuïteit van het
onderwijsproces.
Wat bieden wij:
•
Een collegiaal, enthousiast en ambitieus team.
•
Ruimte voor initiatief en ontwikkeling.
•
Een mooie diversiteit aan leerlingen.
Arbeidsvoorwaarden:
Deze vacature is fulltime, 5 dagen (wtf 1,0).
Salariëring in de functie leerkracht LA.
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen m.b.t. de functie kunt u bellen met de directeur,
Cathelijne Thomas.
Tel: 0650263257
Informatie school
Voor meer informatie over de school verwijzen wij naar de website:
www.pleinoost.nl

