
 VACATURE GROEPSLEERKRACHT MIDDENBOUW 
 Eigenzinnig  uitdagend  divers 

 De Daltonwerkwijze van  Aldoende  komt tegemoet aan  de specifieke behoeften van ieder kind. Een kind 
 dat zichzelf en anderen respecteert, dat initiatieven neemt, dat verantwoording kan vragen en afleggen, 
 dat doelmatig kan werken en goed kan reflecteren, staat sterk in het leven.  Aldoende  is een gemengde 
 school en is daar trots op. Een gemengde school in de brede zin van het woord: een mooie afspiegeling van 
 de buurt waarin de school staat. Je mag er zijn wie je bent! De school schept een uitdagende en functionele 
 leeromgeving. Er heerst een sfeer van rust, veiligheid en geborgenheid. Respect voor jezelf en de ander 
 staat centraal. In de onderbouw wordt gewerkt rond thema’s, waarbij spelend leren centraal staat. 

 Voel je je aangesproken? 

 Wij zoeken een groepsleerkracht middenbouw  |  wtf 0,8  - 1  |  met ingang van 1 augustus 2022 

 Wij zoeken iemand die: 
 ●  in het bezit is van een PABO diploma en ervaring heeft met lesgeven; 
 ●  in het bezit is van een Daltondiploma of belangstelling heeft voor het Daltonconcept en bereid is 

 om zich daar verder in te scholen; 
 ●  leerlingen inspireert, enthousiasmeert en stimuleert om het beste uit zichzelf te halen; 
 ●  in staat is een positief pedagogisch leerklimaat neer te zetten en te onderhouden in de groep; 
 ●  een open, flexibele en lerende houding heeft; 
 ●  in staat is met collega’s samen onderwijsbeleid te ontwerpen en uit te voeren; 
 ●  daadkracht toont en eigen verantwoordelijkheid draagt; 
 ●  aanspreekpunt is voor kinderen, ouders en pedagogische partners; 
 ●  over goede communicatieve vaardigheden beschikt. 

 Wij bieden: 
 ●  een fijne school, die bekend staat om de warme, prettige sfeer; 
 ●  betrokken collega’s die bereid zijn je te ondersteunen waar nodig; 
 ●  actieve en betrokken ouders. 

 Voor iedere werknemer  Amsterdamse Stedentoeslag  en  optioneel  Arbeidsmarkttoelage  . 

https://bboamsterdam.nl/actualiteit/factsheet-amsterdamse-toeslag/
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/bekostiging/arbeidsmarkttoelage


 Solliciteren?  Stuur dan zo spoedig mogelijk een motivatiebrief en curriculum vitae naar de directeur van 
 onze school :  Michel Zegwaard;  directie@obsaldoende.n  l 

 Voor vragen kun je contact opnemen met de school, tel:  020-6652663 of 020-4685909 

mailto:directie@obsaldoende.nl

