
 

zoekt met ingang van 1 mei 2023  

(eerder of later is bespreekbaar) 

 

 een excellente leraar PO voor 0,3 fte (maandag- en woensdagmiddag)  

 

De functie:  

Wij zoeken een excellente leraar die deze vacature kan vervullen. Bij de BSA krijgen 

leerkrachten vanwege de bijzondere werktijden 0,1 FTE extra. Vandaar dat de totale 

omvang (ondanks twee middagen) 0,3 FTE omvat. Een deel van deze extra tijd kan gebruikt 

worden om (op zelf te bepalen momenten) lessen voor te bereiden. 

 

Wij zoeken iemand die zin heeft in een onderwijsavontuur. Mensen die geloven in de 

doelstellingen van de Brede School Academie en het interessant vinden om samen met andere 

leraren goed onderwijs te ontwikkelen op het gebied van begrijpend lezen, woordenschat en 

kennis van de wereld. 

 
Wij vragen een leraar die:  
 

❖ het beste uit leerlingen kan halen  

❖ tenminste een HBO + opleidings– en denkniveau heeft 

❖ expertise heeft op het vakgebied taal/lezen  

❖ een academische cultuur kan realiseren  

❖ ervaring heeft met verminderen van taalachterstanden  

❖ planmatig werkt aan het BSA curriculum 

❖ voldoening haalt uit het zelf ontwikkelen van lessen volgens het BSA format 

❖ beschikt over goede communicatieve vaardigheden  

❖ excellente didactische- en pedagogische kwaliteiten heeft  

❖ een open leerhouding heeft  

❖ super gemotiveerd is 

❖ goed kan samenwerken (in een klein team) 

❖ kennis deelt met andere interne en externe professionals 

❖ de ouder ziet als partner in de ontwikkeling van het kind  
 

Wij bieden:  

❖ een enorm inspirerend en uitdagend onderwijsprogramma  

❖ een team dat functioneert als kennisgemeenschap  

❖ training in het ontwikkelen en geven van BSA-onderwijs  

❖ kleine groepen (15 leerlingen) met gemotiveerde en talentvolle leerlingen en daardoor 

100% focus op taal-/leesonderwijs in een uitdagende leeromgeving 

❖ een aanstelling in salarisschaal LC conform de cao Primair Onderwijs (detachering 

bespreekbaar) 



Werkdagen en werktijden  

De werkdagen zijn op maandag- en woensdagmiddag (andere middagen niet mogelijk). De 

werktijden zijn van 14.00 uur tot 18.00 uur. De tijd tussen 14.00 uur en 16.00 uur is de 

ontwikkeltijd van de lessen en wordt ook gebruikt voor het uitwisselen van informatie in de 

kennisgemeenschap. Tussen 16.00 uur en 18.00 uur worden de lessen aan de kinderen 

gegeven.  

 

Meer informatie? 

Op internet is informatie (o.a. het curriculum) te vinden via:  

BSA Zaanstad: www.bsa-zaanstad.nl  

Twitter: #BSA_Zaanstad 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij: m.catney@bsa-zaanstad.nl / 06-54687417 

 

Interesse?  

Stuur een motivatiebrief met CV uiterlijk 24 maart 2023 naar Maarten Catney (projectleider / 

directeur BSA Zaanstad) m.catney@bsa-zaanstad.nl.  

 

Tot slot 

Veel scholen hebben momenteel niet genoeg leraren. We willen daarom liever geen leraren 

weghalen bij het primaire proces (voor de klas). Het mooiste zou het dus zijn als plaatsing bij 

de BSA geen vacatureruimte in een klas tot gevolg heeft. 
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