Gymleerkracht gezocht voor de verdere ontwikkeling van De kleine Nicolaas
(0,1 - 0,2 uitbreiding in de toekomst behoort tot de mogelijkheden)

Wij zijn een sprankelende groeischool midden in Amsterdam Zuid op loopafstand van het
Vondelpark, de Schinkelbuurt en het Museumplein. Samen met leerlingen, leerkrachten en ouders
bouwen wij aan een nieuwe school in Amsterdam Zuid. Ben jij die ambitieuze en gedreven leerkracht
met een flinke dosis ondernemingszin, met een open en kritische blik op de ontwikkelingen binnen
het onderwijs, dan is dit jouw kans!
Wij zoeken: Wij zoeken een collega met een positieve grondhouding naar de leerling, het team, de
ouders en de wereld. Iemand die ondernemend en flexibel is. Iemand die het werken op een
groeischool als uitdaging ziet en die openstaat voor onderwijsvernieuwing. Iemand die oog heeft
voor het proces van het kind, met het eindresultaat in beeld. Samen met nog een BEWO leerkracht
vormen jullie het BEVO-team van De kleine Nicolaas en geef je les aan de kinderen van groep 1 tot
en met 8.
De school: Wij zijn een kleine school in opbouw. Volgend jaar telt de school 9 groepen. Wij kijken
kritisch naar ons onderwijs en zoeken de verbinding tussen de diverse vakgebieden. Dit doen wij
door thematisch te werken met het International Primary Curriculum (IPC), de sociaal-emotionele
ontwikkeling en het begrijpend luister en lees onderwijs, door middel van Close Reading. Van en met
elkaar leren staat bij ons op school centraal. De kleine Nicolaas is een groeischool in Amsterdam Zuid
voor alle leerlingen, zowel kinderen uit Nederlandse als internationale gezinnen.

Het schoolbestuur: Onze school valt onder stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. De
stichting verzorgt openbaar onderwijs in Amsterdam Centrum en Zuid. Samen vormen wij een
dynamische organisatie waarin professionals ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Wij leggen de
lat hoog, wij zijn eigenwijs, bevlogen en houden onze blik gericht op de toekomst.

Sollicitatieprocedure
Sollicitatiebrieven kunnen tot en met vrijdag 21 mei 2021 worden gestuurd t.a.v. Maartje Korsten
naar directie@kleinenicolaas.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maartje
Korsten, directeur De kleine Nicolaas, via: 06-50653099.

