Vacature De Amstelschool groep 7 voor 32 uur
Heb jij net als wij een passie voor het basisonderwijs? Weet jij hoe je een uitnodigende, vertrouwde
en veilige leefomgeving creëert? Ben jij een teamspeler met passie? Dan is deze functie wat voor jou!
Wij zijn de Amstelschool: een kleinschalige, vriendelijke dorpsschool in Ouderkerk aan de Amstel en
vanaf 1 augustus 2019 op zoek naar een enthousiaste leerkracht voor 32 uur per week in groep 7.
Bij goed functioneren bieden we je een baangarantie bij Onderwijsgroep Amstelland.
Onze visie:
‘Samen het beste uit jezelf halen’; onze missie die je door de school heen ziet en voelt. Wij vinden de
balans tussen cognitieve en creatieve ontwikkeling belangrijk, ieder kind moet zich op eigen niveau
kunnen ontplooien en de ruimte krijgen om talenten en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen.
Wij geloven dat een veilige omgeving een belangrijke voorwaarde is voor kinderen om te kunnen
leren. Daarom werken wij met PBS, dit is een schoolbrede aanpak waarbij gewenst gedrag
gestimuleerd wordt.
Wat bieden we je?
 Enthousiaste en leergierige kinderen
 Goede begeleiding
 Professionele collega’s
 Een enthousiast team met hart voor het kind
 Een school met een hoge ouderbetrokkenheid
Speerpunten van de school zijn:
 Positive Behaviour Support (PBS)
 De methode Da Vinci
 Betekenisvol leren
 Van en met elkaar leren
Wat vragen we?
 Enthousiasme
 Oog voor het totale kind
 Opgewekt, evenwichtig en stressbestendig
 Helder in de communicatie naar ouders

Heb jij zin in deze uitdaging en wil je net als ons de kinderen begeleiden vanuit positiviteit en
betrokkenheid? Reageer dan uiterlijk 17 mei 2019 door je CV en motivatiebrief te sturen aan:
Email: directie@amstelschool.nl, t.a.v. M. Sluijk, directeur van de Amstelschool, tel. 0204964935.
De Amstelschool maakt deel uit van Onderwijsgroep Amstelland te Amstelveen. Binnen de
organisatie wordt gewerkt met eerlijke en goede arbeidsvoorwaarden en veel
ontwikkelmogelijkheden voor alle personeelsleden (met een eigen academie en leernetwerken).

