De 2e Daltonschool zoekt met ingang van 1 januari 2021 tijdelijk een

Docent techniek e/o kunst-en cultuur (3 dagen p.w.)
Vanwege het zwangerschapsverlof van de huidige leerkracht zoeken wij een iemand die onze leerkrachten kan
vervangen. Bij ons op school hebben we in het kader van werkdrukverlaging gekozen voor een vaste vervanger,
die gedurende een dag de klas van de leerkracht overneemt en voorziet van een uitdagend lesprogramma.
Aangezien het een unieke functie is, staan we open voor nieuwe ideeën voor de invulling van deze vacature!
De school
De 2e Daltonschool is een populaire school in de Amsterdamse Apollobuurt en telt zo’n 450 leerlingen verdeeld
over 17 groepen. De school kent een cognitief sterke populatie en betrokken ouders. Wij staan voor uitdagend,
creatief en eigentijds onderwijs in een open en vrolijke sfeer. Het enthousiaste en betrokken schoolteam werkt
hard aan de verdere verbetering van onze onderwijskwaliteit en ambitieuze ontwikkeldoelen. Speerpunten zijn
o.a.:
versterken van eigentijds Daltononderwijs met aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden - opbrengstgericht
passend onderwijs– onderzoekend en ontdekkend leren
In ons onderwijs werken wij vanuit de Daltonprincipes vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid,
samenwerken, effectiviteit en reflectie. Op deze wijze werken wij ook binnen het schoolteam waar
leerkrachten een grote mate van vrijheid genieten binnen duidelijke kaders.

Functie-eisen
●

Bij voorkeur afgeronde docentenopleiding met technische of kunstzinnige achtergrond (design, film,
theater, etc)

●

Bereid om de groepen 1 t/m 8 te verrijken met een mooi lesaanbod

●

Enthousiast, innovatief, betrokken, initiatiefrijk

Wij bieden
●

Een enthousiast, breed geïnteresseerd en gezellig team

●

Structurele ondersteuning en begeleiding tijdens je inwerkperiode en daarna naar behoefte

●

Tijdelijke aanstelling vanaf 1 januari 2021 tot de zomervakantie. Salariëring n.o.t.k. (zowel tijdelijke
aanstelling als op factuurbasis mogelijk)

●

Breed aanbod aan materialen voorradig.

Nadere informatie en sollicitatie
Nadere informatie over de functie en de school kun je vinden op onze website www.2edalton.nl of verkrijgen
bij Eva Riem, adjunct directeur. Je kunt je sollicitatie en curriculum vitae tot maandag 7 december 2020 per
e-mail sturen naar e.riem@2edalton.nl

www.2edalton.nl

