
 

Vacaturetitel Gezocht: een enthousiaste en vlotte student in op leiding 

(LIO-stagiaire) in groep 5/6  

Schoolnaam Obs de Mei 

Wtf 0,6 fte 

(Indien van toepassing) werkdagen Nader te bepalen 

Startdatum vacature 1 april 2022 

Eventueel:  

Reden vacature (ziektevervanging, 
vertrek collega, etc.)  

Voor groep 5/6 zoeken wij een inspirerende LIO-stagiaire 
die graag samenwerkt met collega’s en goede contacten 
onderhoudt met ouders. Wij zoeken een collega die goed 
kan differentiëren en openstaat zich op taal- of 
rekengebied te bekwamen, of al gespecialiseerd is. 
Ben jij de leerkracht die graag kennis deelt en een bijdrage 
levert aan de kwaliteit op de Mei? Ben je flexibel en zie je 
er niet tegen op deel te nemen aan een ‘out of the box’ 
activiteit, dan dagen wij jou uit om met ons in contact te 
komen.  

(Indien van toepassing) Eind datum 

vacature 

Reacties tot uiterlijk 8 mei 2022 

Omschrijving van de school (indien 
veld hiernaast leeg blijft, halen we 
informatie van de website) 

De Mei: Groot in kleinschaligheid! De Mei is een 
kleinschalige school in een rustige buurt van Wormerveer-
Zuid. De Mei wil vernieuwend zijn in haar onderwijs, heeft 
een duidelijke plaats in de wijk en zet in op het samen 
leren van en met elkaar. In deze omgeving is veel te 
ontdekken, daarom betrekken wij buiten leren en spelen in 
ons programma.  
 
 

Visie van de school (indien veld 
hiernaast leeg blijft, halen we 
informatie van de website) 

Voor de Mei staat de ontwikkeling van de leerling centraal 
en wordt tegemoet gekomen aan de onderwijsbehoefte 
van iedere leerling. Op de Mei wordt gewerkt in vier 
combinatiegroepen en groep doorbroken. We maken 
gebruik van Snappet voor de kernvakken (vanaf groep 4) 
en er wordt sterk ingezet op de reken-en-taalontwikkeling. 
Voor basisschool de Mei zoeken wij een enthousiaste 
leerkracht voor de bovenbouw, die het fijn vindt om op 
een kleinschalige school te werken. 
 
 
 

Wij zoeken (een collega die) 
 
 

Wij zoeken een collega die: 
• bezig is in het bezit te komen van een PABO-
diploma; 
• de kernwaarden van het openbaar onderwijs 
onderschrijft; 



•    werkt volgens de ontwikkelingen van passend 
onderwijs; 

• initiatief neemt en er niet voor huivert andere 
schoolse taken op zich te nemen. 

 
 
 

Eventueel 

Tot de aanbeveling strekt als je Tot de aanbeveling strekt als je beschikt over goede 
contactuele vaardigheden en goed kunt samenwerken. 
Dan ben jij voor groep 5/6 de inspirerende collega die 
ervoor openstaat zich verder te ontwikkelen. 
 

Wij bieden Wij bieden:  
• salaris conform CAO Primair Onderwijs; 
• Een enthousiast team met als doel: zo veel 
mogelijk ontwikkelingskansen bieden aan de leerlingen 
van de Mei waar de beleving van een fijne 
schoolperiode geldt. 
 

Solliciteren tot uiterlijk Je kunt jouw brief met CV tot uiterlijk  8 mei 2022 per e-
mail richten aan: Stichting Zaan Primair, betreft sollicitatie 
De Mei. Mailadres: P&O@zaanprimair.nl  
 
Sollicitaties zonder motivatiebrief of CV zullen niet in 
behandeling worden genomen. 

Voor inlichtingen kun je terecht bij Ivon Jongejans, directeur, via tel. nr. 075-6283835 of 
bezoek de website van de school: www.demei.nl 

 


