Omdat een aantal collega’s met pensioen gaat zoeken wij per 01-08-2021 meerdere

leerkrachten onder- en bovenbouw
(0,6 - 1,0)
Ben jij die creatieve, vrolijke en krachtige leerkracht en op zoek naar een leuke werkomgeving?
Dan is De Witte Olifant dé school voor jou!
Wat bieden wij jou?
een full- of parttime baan in een bruisende school vol creativiteit;
●
(team)scholing thematisch werken
●
(team)scholing implementatie methode Staal-taal & spelling
●
betrokken ouders en collega’s;
●
vakleerkrachten voor gym, muziek en beeldende vorming (werkdrukvermindering);
●
een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling;
●
een fijne werkplek in een prachtig gebouw in A'dam Centrum;
●
salaris conform de CAO Primair Onderwijs. Het betreft L10 functies en één L11 functie.
●
Wat ga je doen?
Op dit moment staan de omvang en de groep van de verschillende vacatures nog niet vast. Er is veel
mogelijk in overleg! Je gaat uitdagend onderwijs geven en aan de slag met thema’s en taal, in een
betrokken en creatief team.
Wat vragen we van je?

●
●
●
●
●

een afgeronde lerarenopleiding;
(bij voorkeur) ervaring in het werken met uitdagende themahoeken (OB) en het vormgeven van
vakken in verbinding tijdens themaweken (BB);
een vriendelijke, toegankelijke en open houding;
uitstekende didactische vaardigheden;
zelfstandigheid, positiviteit en proactiviteit.

Ben jij de leerkracht die we zoeken? Mail dan je motivatiebrief en cv vóór 20 mei 2021 naar
sollicitatie@witteolifant.nl t.a.v. Marjolijn Willemse (directeur). Ook voor vragen kun je bij Marjolijn
terecht: 020-6245000. De gesprekken vinden plaats in de week van 24 - 28 mei 2021.

Meer informatie over onze school kun je vinden op onze website of op scholen op de kaart.

Schoolbestuur
Onze school valt onder stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Deze stichting verzorgt openbaar
onderwijs in Amsterdam Centrum en Zuid. We vormen met elkaar een dynamische organisatie waarin
professionals ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Onze blik is op de toekomst gericht, we leggen de lat
hoog, we zijn eigenwijs en bevlogen.
Openbaar onderwijs aan de Amstel

