
 

 

 

 

 

Wil je echt het verschil maken in het leven van 
kinderen? 
Obs De Dapper zoekt een betrokken leerkracht 
voor groep 6 of 7. 
 

Obs De Dapper  |  WTF 0,4-0,6 | Schaal L10 (wordt LB) 

Voor iedere werknemer Amsterdamse Stedentoeslag en Arbeidsmarkttoelage. 

 

 

De Dapper is een kleine school in de Dapperbuurt in Oost. Wij hebben een fijn en divers team, waarin collega’s 

naar elkaar omzien.  

Veel kinderen op De Dapper hebben wat extra’s nodig. Wij doen er alles aan om dat te bieden. Als het mogelijk 

is in de groep en als het nodig is daarbuiten. Hierbij is samenwerking met ouders vaak belangrijk.  

Kinderen kunnen zich breed ontwikkelen, waarbij sociale ontwikkeling een belangrijk doel is.  

De leerkracht heeft een centrale rol in het vormgeven van onderwijs voor haar of zijn groep, maar we werken als 

team met een duidelijke doorgaande lijn en met interne specialisten.  

Wij hebben de laatste jaren onderwijs ontwikkeld waarbij in de ochtend vooral aandacht is voor rekenen, lezen en 

taal en in de middag thematisch onderwijs in wereld- en kunstzinnige oriëntatie wordt geboden d.m.v. IPC. Taal 

is een speerpunt op school, dus wij hebben begrijpend lezen en spreek- luistervaardigheid geïntegreerd in IPC. 

 

Wij zoeken voor het nieuwe schooljaar een leerkracht met hart en oog voor kinderen, die:  

- kinderen helpt in zichzelf te geloven en plezier te hebben in leren  

- er een positief klassenmanagement op na houdt en beschikt over een gezonde dosis pedagogisch tact  

- goed om kan gaan met ouders en hen betrekt bij het onderwijs voor hun kind  

- goed kan samenwerken (bijv. bij het vormgeven van thematisch onderwijs)  

- plezier haalt uit lesgeven aan en meehelpen ‘opvoeden’ van een diverse, levendige groep 

 

Wij bieden: Allereerst: een fijne werkomgeving. Verder bieden wij:  

- een L10 (wordt LB) functie met wtf 0,4-0,6 van het schooljaar 2022-2023, met uitzicht op een vast contract  

- de komende jaren toekenning van maximale grote stedentoeslag Amsterdam en de nieuwe rijkstoelage voor 

scholen met extra risico op achterstanden. (Per saldo gaat het om zo’n 550 euro per maand bij een fulltime 

aanstelling.)  

- 2 of 3 dagen in (een kleine) groep 6 of 7,  bij voorkeur voor de donderdag en vrijdag.  

- facilitering van professionele ontwikkeling in allerlei vormen  

- perspectief op een L11 (wordt LC) functie voor een leerkracht met een specialisatie op het gebied van 

bijvoorbeeld rekenen of sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag  

 

Spreekt deze vacature je aan, dan zien we jouw reactie graag uiterlijk zondag 29 mei tegemoet. Je 

kunt je sollicitatie mailen naar Jan-Joris Hoefnagel (directeur): jan-jorishoefnagel@obsdedapper.nl. 

Sollicitatiegesprekken worden snel na de sluitingsdatum in overleg gepland. 

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Jan-Joris Hoefnagel via 020-6939100 of het 

bovenstaande e-mail adres. Meer informatie over onze school vind je op onze website www.obsdedapper.nl. 

Meer informatie over Staij vind je op www.staij.nl. 

 

 

 

 

https://bboamsterdam.nl/actualiteit/factsheet-amsterdamse-toeslag/
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/bekostiging/arbeidsmarkttoelage
mailto:jan-jorishoefnagel@obsdedapper.nl
http://www.obsdedapper.nl/
http://www.staij.nl/


 

 

 

 

 


