
 

 

 
 
 
 

 
Zaan Primair is een 
vooruitstrevende 
onderwijsorganisatie met 
35 schoollocaties in 
Zaanstad.  
De komende jaren richt 
Zaan Primair zich op het 
verstevigen van de rol van 
het onderwijs in de 
samenleving, waaronder 
de ontwikkeling tot 
Integrale Kind Centra, op 
de invoering van passend 
onderwijs en het borgen 
van onderwijskwaliteit. 
 
Zaan Primair vindt het 
belangrijk dat iedereen de 
kans krijgt om naar 
vermogen te werken. In 
het kader van de 
participatiewet nodigen 
we kandidaten die 
opgenomen zijn in het 
doelgroep register dan 
ook van harte uit om op 
de functie te solliciteren. 

Vacature 
 

Voor OBS de Dorpsakker zijn wij 

per 1 augustus 2022 op zoek naar een 
 

geweldige LIO-er  
Wtf:  0,5, betaalde LIO 

 

Omschrijving van de school: 
De Dorpsakker is een moderne, toekomstbewuste, gezellige dorpsschool in Assendelft. 
Wij willen kinderen meegeven dat ze een belangrijk onderdeel zijn van hun buurt en de 
maatschappij. De Dorpsakker besteedt veel aandacht aan de basisvakken rekenen, lezen 
en taal. In de afgelopen jaren is het team geschoold in hoogbegaafdheid, 21st century 
skills, culturele vorming en PBS. De Dorpsakker is een stabiele school waar je veel 
ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen. 
 
Wij zoeken een leuke collega die: 

• ervan houdt om in een klein, betrokken team te werken waarin hard werken en 

gezelligheid samen gaan. 

• positief is ingesteld.  

• 2 dagen per week beschikbaar is, bij voorkeur op donderdag en vrijdag.  

• gemotiveerd is om veel te leren. 

• de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijft. 

 

Wij bieden: 

• Een plek in groep 4.  

• Een dijk van een duo collega met wie je samen werkt.. 

• Een open en positieve schoolcultuur. 

• Enthousiaste collega’s en kinderen met betrokken ouders. 

Je kunt jouw brief met CV per e-mail richten aan: Stichting Zaan Primair, betreft 
sollicitatie OBS De Dorpsakker. Mailadres: po@zaanprimair.nl.  
 
Sollicitaties zonder motivatiebrief of CV zullen niet in behandeling worden genomen. 
 

Op www.dedorpsakker.nl vind je meer informatie over de school. 
Voor inlichtingen kun je terecht bij Angelique van der Pas, directeur, via tel. nr.  
075-6874208/ 06-27147267 

  Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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