
Kunstmagneetschool De Kraal zoekt een
Groepsleerkracht voor groep 8
0.2 FTE  |  per 01-11-2022 | Uitzicht op een vaste aanstelling | Andere wensen zijn bespreekbaar.
Zie ook onze andere vacatures. Deze zijn eventueel met elkaar te combineren.
Voor iedere werknemer is er de Amsterdamse Stedentoeslag en optioneel Arbeidsmarkttoelage

Over de school
De Kraal is een kunstmagneetschool met een mooi-gemengde leerlingenpopulatie, met leerlingen uit

de vier wijken om ons heen. Bij ons op school telt iedereen mee. Ouders, team en leerlingen hebben

oog, oor en hart voor elkaar.

Wij zijn constant op zoek naar kansen en mogelijkheden, graag in beweging en hebben een

ambitieus jaarplan. We werken in units die samen zorgen voor het beste aanbod voor hun doelgroep.

Wij zijn een relatief grote school waardoor leerkrachten altijd kunnen samenwerken met minimaal

één parallelcollega.

De Kraal is een school met een cultuurprofiel. Bij ons werken vakdocenten voor dans, drama, muziek,

beeldende vorming en gym.  Hierdoor kunnen kinderen op diverse manieren tot ontwikkeling

komen.

Binnen De Kraal zijn drie interne coaches werkzaam die leraren in opleiding, maar ook ervaren

collega’s ondersteunen, intervisie verzorgen en nieuwe collega’s helpen bij een goede start!

Wij bieden:

● 7% extra arbeidsmarkttoelage

● een fijn en warm team dat oog heeft voor elkaar én gezelligheid

● opleidingsmogelijkheden

Wij zoeken een enthousiaste leerkracht die:

● het leuk vindt om te werken met kinderen vanuit diverse achtergronden;

● bij voorkeur ervaring heeft in de midden/bovenbouw;

● positief is ingesteld, denkt vanuit kansen;

● mee wil denken en werken aan en over veranderingen en goed onderwijs;

● verbindend, creatief en flexibel is;

● affiniteit heeft met ons kunst- en cultuurprofiel en dat mede verder wil ontwikkelen;

● goed kan communiceren met ouders, kinderen en collega’s.

Geïnteresseerd?

Stuur je sollicitatiebrief en CV per e-mail naar Simone Ogier (teamleider): s.ogier@obsdekraal.nl

Meer weten over De Kraal of Staij?
Kijk op www.kunstmagneetschooldekraal.nl en www.staij.nl
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