Wijzer aan de Amstel zoekt voor basisschool De Kwikstaart

Leerkracht groep 1 (wtf 0,8-1.0)
Onze school

De functie

Basisschool De Kwikstaart streeft ernaar om
een school te zijn waar alle leerlingen (bijna
620) en ongeveer 42 medewerkers volop kansen krijgen om zich te ontwikkelen, samen te
(leren) werken en hun creativiteit te ontplooien. Waar elke dag met plezier, enthousiasme
en aandacht voor elkaar, uitdagend onderwijs
wordt gegeven.

Wij zoeken een leerkracht die inzetbaar is voor het
zwangerschapsverlof van een collega. Deze baan
kan na de vervanging omgezet worden in een vaste
plek binnen onze organisatie. De invulling van
de werkzaamheden zal in overleg plaatsvinden

We vinden het belangrijk dat kinderen met
plezier naar school gaan. Dit betekent een
pedagogisch klimaat waarin kinderen zich
veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen
en waarin ze opgroeien tot zelfstandige, kritische en zelfbewuste mensen



in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid;



mee wil werken aan de verdere ontwikkeling
van de school;



affiniteit heeft met de waarden en normen van
het interconfessionele onderwijs;



met gevoel voor humor in het leven staat.

Ons didactisch handelen is in ons onderwijs
gericht op overdracht van kennis, frequente
herhaling en verbinding van kennis. Hiervoor
hanteren wij het effectieve expliciete instructiemodel.
De school maakt onderdeel uit van een brede
school, met kinderopvang, een collega school
en een sbo school.
Kijk voor meer informatie op de website:

www.dekwikstaart.nl
Spreekt dit je aan? Voel je je thuis bij deze
gedachten en deze cultuur? Wij nodigen je
graag uit voor een gesprek!

Functie-eisen
Wij vragen een medewerker die:

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende baan op een moderne
school in De Randstad op de grens van het Groene
Hart; Een enthousiast team dat heel divers is van
opbouw.
Aantal uren: afhankelijk van de aanstelling.
Dienstverband: om te beginnen als vervanging van
het verlof; bij goed functioneren en formatie, uitzicht
op een reguliere/vaste functie binnen onze stichting.
Datum: per direct tot einde schooljaar
Inschaling: conform de CAO-po, L10 of L11.
Heb je interesse?
Reageer dan direct door een mail te sturen naar
B. van Stuijvenberg (directeur): boudewijn@dekwikstaart.nl of naar Monique Link (P&O):
link@wijzeraandeamstel.nl, voorzien van je motivatie en CV.

Wijzer aan de Amstel bestaat uit zes scholen: De Kwikstaart, het Duet, ’t Startnest, De Zon, De Springschans en De Vuurvogel. Het beleid van de stichting is
erop gericht dat de scholen een onderscheidend profiel ontwikkelen en een hoge mate van autonomie hebben om dit te realiseren.

