
 Staij heeft het initiatief genomen om een ‘doorstroomgroep’ op te richten waarin 
 niet-schoolrijpe-kleuters extra tijd krijgen om zich te ontwikkelen zodat daarna een 
 goede start kan worden gemaakt op een reguliere basisschool in Amsterdam. We 
 starten dit initiatief in de vorm van een pilot, die gedurende minimaal een jaar wordt 
 gemonitord. We verwachten een vervolg op de pilot in de vorm van een structureel 
 aanbod voor deze doelgroep. 

 Zie voor meer informatie over het initiatief  de startnotitie  Doorstroomgroep Staij  . 

 Voor dit nieuwe initiatief zoeken wij een 

 Onderbouwleerkracht voor de nieuwe ‘Doorstroomgroep’ 
 (Bij voorkeur 1,0 fte,  een deeltijd invulling is ook bespreekbaar.) 

 Je bent/hebt: 
 -  ervaring als leerkracht onderbouw; 
 -  relevante bijscholing en/of opleiding gevolgd; 
 -  een flexibele en onderzoekende werkhouding; 
 -  zin in het mede-ontwikkelen van een nieuw aanbod; 
 -  goed bekend met de HGW-cyclus en opbrengstgericht werken; 
 -  goed bekend met de wereld van de jeugdhulp voor het jonge kind; 
 -  een teamspeler, iemand die goed kan samenwerken; 
 -  op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs; 
 -  sociaal en communicatief vaardig. 

 Tegelijkertijd met deze vacature zet  Dynamo  , één van  onze partners in dit initiatief, een 
 advertentie uit voor de werving van een pedagogisch medewerker (HBO-niveau). De 
 leerkracht en de pedagogisch medewerker werken complementair aan elkaar. De 
 leerkracht heeft de groepsverantwoordelijkheid. 

 Staij biedt scholing, coaching en begeleiding indien nodig en gewenst. Op den duur kan 
 deze pilot zich doorontwikkelen tot een structurele voorziening. Mocht dit onverhoopt 
 niet het geval zijn dan bieden wij een passende functie op één van onze scholen. 

https://drive.google.com/file/d/1OgRrstvFYR5Fp1CZdDWIVJxjSv3gO42w/view?usp=share_link
https://www.dynamo-amsterdam.nl/


 Wij starten deze groep graag zo snel als mogelijk, in de eerste maanden van 2023. 
 De groep wordt gehuisvest in het gebouw van basisschool De Dapper. 

 Enthousiast? 
 Stuur voor 23 januari 2023 je motivatie en CV naar  mhoedemaker@staij.nl  . 

 Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Mirjam 
 Hoedemaker, algemeen beleidsmedewerker bij Staij, tel: 020 - 716 3460. 

 Inschaling in overleg volgens de CAO Primair Onderwijs. 

 Kijk voor meer informatie over  Staij op onze site  . 

 Onderbouwleerkracht voor de nieuwe ‘Doorstroomgroep  |   Staij  | 1,0 fte  |  per direct 

 Altijd uitzicht op een vaste aanstelling   |   Andere wensen zijn altijd bespreekbaar, kom op gesprek! 
 Voor iedere werknemer  Amsterdamse Stedentoeslag  en optioneel  Arbeidsmarkttoelage  . 

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

