
Wij zoeken een betrokken vakleerkracht
drama/dans
Wil je echt het verschil maken in het leven van kinderen?

De Dapper]  |  0,2  wtf (1 dag per week)  |  per 1 augustus 2022

Altijd uitzicht op een vaste aanstelling   |   Andere wensen zijn altijd bespreekbaar, kom op gesprek!
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. Hierbij is
samenwerking met ouders vaak belangrijk. Wij bieden kinderen een brede ontwikkeling, waarbij sociale
ontwikkeling een belangrijk doel is.

Creatieve vakken met eigen vakleerkrachten gaan daarin een centraal onderdeel vormen. Wekelijkse
lessen van 1,5 uur geven ruimte voor verdieping en om de kinderen  goed te leren kennen. De
vakleerkrachten werken samen met de groepsleerkrachten. Inhoudelijk wordt aangesloten bij ons
thematische onderwijs in wereld- en kunstzinnige oriëntatie, waarin wij ook begrijpend lezen en spreek-
en luistervaardigheid integreren.

Wij zoeken:
● een vakleerkracht drama/dans voor 1 dag in de week voor groep 4-8, die
● kinderen helpt in zichzelf te geloven en plezier te hebben in (kunstzinnig) leren
● er een positief klassenmanagement op na houdt en beschikt over een gezonde dosis

pedagogisch tact
● goed om kan gaan met ouders en hen regelmatig 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 kleine, diverse, levendige

groepen

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

● een L10 (wordt LB) functie met wtf 0,2 (1 dag per week, werkdag in overleg) voor 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.)

● lesgeven aan kleine groepen
● facilitering van professionele ontwikkeling in allerlei vormen

https://bboamsterdam.nl/publicatie/amsterdamse-toeslag-voor-leerkrachten/
https://www.nponderwijs.nl/documenten/publicaties/2022/01/24/informatietool-arbeidsmarkttoelage-per-school


Spreekt deze vacature je aan, dan zien we jouw reactie graag uiterlijk woensdag 15 juni 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.

http://www.obsdedapper.nl

