
 Daltonschool De Meer zoekt voor de periode 
 een groepsleerkracht in groep 6 (o,6 fte) 

 Van +/- 20-03-2023 tot +/- 19 mei 2023 
 Daltonschool De Meer is een openbare school in Amsterdam-Oost, in de Watergraafsmeer. Wij 
 geven onderwijs aan ongeveer 470 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. Onze leerlingpopulatie 
 is een afspiegeling van de buurt. 

 Wij geven les volgens daltonprincipes en vinden het belangrijk dat onze leerlingen zelfstandig 
 leren te zijn, om leren gaan met verantwoordelijkheid, leren reflecteren op hun eigen handelen 
 en vaardigheden, leren samenwerken en vrijheid ervaren in het maken van keuzes en het 
 nemen van initiatieven. 

 Wij geloven dat kinderen het best tot leren komen in een goed pedagogisch klimaat en doen er 
 alles aan om onze school een gezellige en veilige plek te laten zijn, waarin kinderen zich 
 optimaal en breed kunnen ontwikkelen. 

 De vacature 

 Een van de vaste groepsleerkrachten gaat met bevallingsverlof. Hij werkt drie dagen bij ons in 
 groep 6, waarbij hij iedere vrijdag in zijn eentje voor de groep staat. Op maandag en dinsdag 
 staat hij in overleg met zijn duo-collega voor de groep, of biedt hij ondersteuning binnen de 
 groep. 

 Wij zoeken iemand die: 

 ●  Affiniteit heeft met kinderen in de bovenbouw 
 ●  Gemotiveerd is om kinderen onderwijs op niveau  te bieden 



 ●  Enthousiast is over daltononderwijs 
 ●  Graag met collega’s samenwerkt 
 ●  Vriendelijk en geduldig is 

 Wij bieden 

 ●  Een geweldige groep kinderen 
 ●  Leuke en professionele collega’s 
 ●  Een parallelgroep 
 ●  Eigen verantwoordelijkheid/ruimte 
 ●  Goede ondersteuning van onder andere de duo-collega 
 ●  Volop mogelijkheden tot professionaliseren 
 ●  Een aanstelling in schaal LB, conform CAO  PO 

 Ben jij geïnteresseerd? Word jij blij van gemotiveerde leerlingen en betrokken ouders en ben jij 
 gemotiveerd om het beste uit kinderen te halen en een bijdrage te leveren aan hun 
 ontwikkeling? Stuur dan zo snel mogelijk een motivatiebrief met actueel CV naar Esther van 
 den Berg  evandenberg@daltonschooldemeer.nl 

 Bij gelijke geschiktheid, gaan interne kandidaten voor op externe kandidaten. 

 Mocht je vragen over deze vacature hebben, dan kunnen je een mail sturen naar Esther van den 
 Berg of bellen 020-6945700.  Meer weten over De Meer  of Staij? 

 Kijk op  www.daltonschooldemeer.nl  en  www.staij.nl 

 Groepsleerkracht groep 6, Daltonschool De Meer (0,6) fte 

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

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

