OBS De Notenkraker is zo snel als mogelijk op zoek naar

1 leerkracht M/V
(0,6 fte)

voor onze bovenbouw
De Notenkraker zoekt een enthousiaste, betrokken, ambitieuze leerkracht voor groep 6.
Het gaat om 3 dagen: maandag, dinsdag en woensdag.
De school
De Notenkraker is een erkende CultuurProfielSchool in Amsterdam-Zuid met ca. 550 leerlingen verdeeld over 22
groepen. Het team is creatief, betrokken en gaat voor goed onderwijs.
In eerste instantie gaat het om een langdurige ziektevervanging maar omdat de school jaarlijks groeit is er zicht op
een regulier dienstverband. Samen met je duo en parallelcollega’s ben je verantwoordelijk voor het onderwijs aan
een groep met nieuwsgierige leerlingen en help je mee het onderwijs op de Notenkraker verder te ontwikkelen en
verrijken.
Wij bieden jou:
 een hecht en energiek schoolteam
 een school in ontwikkeling en groei
 een dynamische werkomgeving
 betrokken ouders
 zelfbewuste en enthousiaste leerlingen
 begeleiding
 kans om je verder te ontwikkelen

Jij bent iemand die:
 een afgeronde lerarenopleiding heeft
 expertise heeft in het werken in de
midden/bovenbouw
 beschikt over uitstekende didactische
vaardigheden
 weet van aanpakken en kan samenwerken
 resultaatgericht en planmatig is
 graag verantwoordelijkheid neemt
 een open houding heeft
 ICT-vaardig is en ervaring heeft met ParnasSys

Het bestuur
Onze school valt onder stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. De stichting verzorgt openbaar onderwijs in
Amsterdam Centrum en Zuid. Een boeiend gebied met 22 scholen die vanuit hun eigen identiteit (Dalton,
Montessori, Ontwikkelingsgericht, Kunstmagneet, enz.) nauw met elkaar samenwerken. Alleen goed onderwijs is
niet voldoende, onze leerlingen hebben ook een uitdagend aanbod nodig. We vormen met elkaar een dynamische
organisatie waarin professionals ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Onze blik is op de toekomst gericht, we
leggen de lat hoog, we zijn eigenwijs en bevlogen.
Bezoldiging zal plaatsvinden conform de CAO Primair Onderwijs. Inschaling is afhankelijk van kennis, ervaring en
diplomabezit. Als je geïnteresseerd bent kun je t/m 7 januari 2018 je motivatiebrief en C.V. mailen naar:
vacature@bsdenotenkraker.nl t.a.v. Antoinette van Zalinge.
De gesprekken vinden plaats in de week van 8 t/m 12 januari 2018.
Een proefles kan deel uitmaken van de procedure.
Voor meer informatie en/of vragen over deze vacature kun je contact opnemen met
A. van Zalinge (directeur) of M.Willemse (adjunct) via 020-6178128.
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