GROEPSLEERKRACHTEN
WTF 0.4 - 1.0

Kom jij ons team versterken?
Aan het einde van dit schooljaar zullen een aantal van onze collega’s verhuizen of met
pensioen gaan.
De Dongeschool is per 1 augustus 2021 op zoek naar energieke leerkrachten die ons
enthousiaste team komen versterken.

Naar wie zijn wij op zoek?
●
●
●
●
●
●
●

Je kunt goed in teamverband werken en je staat open voor collegiale
consultaties.
Je kunt kritisch naar je eigen handelen kijken.
Je bent in staat zelfstandig te werken binnen de schoolafspraken en kaders.
Jij bent een betrokken gesprekspartner voor ouders.
Je neemt je verantwoordelijkheid en werkt graag aan je eigen ontwikkeling.
Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de gehele school door het delen
van je kennis en het actief deelnemen aan bouw- en teambijeenkomsten.
Je bent in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor primair onderwijs.

Wie zijn wij?
●

De Dongeschool is een openbare basisschool in Amsterdam. Onze school is
gevestigd in een sfeervol monumentaal pand en heeft een van de grootste
schoolpleinen van Amsterdam. De school ligt hartje Rivierenbuurt; een prachtige
bedrijvige wijk met een rijke historie in het mooie stadsdeel Oud-Zuid.
● De school telt de ruim 400 leerlingen, verdeeld over 17 groepen.
● Wij zijn een collegiaal, enthousiast team met een duidelijke visie op de

ontwikkeling van onze school waar wij met elkaar aan werken.
● Onze blik is toekomstgericht en ambitieus, we zijn eigenwijs en bevlogen.
● Ons team is divers, zowel startend als ervaren.
● Onze school valt onder stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA).
De stichting verzorgt openbaar onderwijs in Amsterdam Centrum en Zuid. We
vormen met elkaar een dynamische organisatie waarin professionals de ruimte
krijgen om zich te ontwikkelen.

Wat bieden wij?
●

Een leuke, afwisselende baan in een fijne werkomgeving met enthousiaste
collega’s.
● Nauwe samenwerking met de parallelleerkracht(en) van je groep.
● Een ervaren leraarondersteuner die je op geplande tijden ondersteunt in de klas.
● Duidelijke pedagogische en didactische uitgangspunten.
●

Goede begeleiding en ondersteuning voor startende leerkrachten vanuit de school en
stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOaDA)

● Een mooie diversiteit aan leerlingen met betrokken, actieve ouders.
● Diverse culturele en/of school- evenementen door het jaar heen die een band vormen
●

tussen leerkracht, kind en ouder.
School evenementen georganiseerd in samenwerking met de evenementenmanager
van ons team.

● Een diversiteit aan onderwijsarrangementen in het kader van passend onderwijs.
● Inzet van vakleerkrachten; bewegingsonderwijs, handvaardigheid en muziek.
De aanstelling is in tijdelijke dienst met uitzicht op een vast dienstverband.
Wil je graag meer weten over deze vacature of heb je behoefte aan aanvullende informatie
over de school? Neem dan contact op met Thea Jongbloed. Zij vertelt je graag meer.
Spreekt deze vacature jou aan en denk jij de persoon te zijn die ons team kan versterken
mail dan je sollicitatiebrief met motivatie en CV voor 21 mei naar directie@dongeschool.nl

De Dongeschool | Dintelstraat 5 | 1078VN Amsterdam | dongeschool.nl | 020-6641288.

