Kom jij ook OP onze Witte Olifant werken?
Voor het vervangen van een zwangerschapsverlof zoeken wij per 01-03-2021 een

leerkracht groep 1/2
(0,6 - 0,8 fte)

Veelzijdig leren in het

van Amsterdam!

Openbare basisschool De Witte Olifant staat in de gezellige Nieuwmarktbuurt, midden in het
centrum van Amsterdam. We zijn een (aspirant) cultuurprofielschool en op onze school leren
kinderen met hun hoofd, hart en handen. Leren op creatief, sociaal en sportief gebied versterkt het
cognitief leren van onze leerlingen. Wij maken graag gebruik van onze uitdagende en rijke
leeromgeving: in ons karakteristieke schoolgebouw én in onze prachtige en historische buurt.
Wat ga je doen?
Samen met een ervaren leerkracht werk je parttime (3 of 4 dagen) in een van onze drie kleutergroepen.
Je werkt thematisch aan uitdagend onderwijs voor onze kleuters, in een betrokken en creatief team.
Wat bieden wij jou?
● een parttime baan in een bruisende school vol
creativiteit;
● betrokken ouders en sociale collega’s;
● een zorgvuldige overdracht;
● een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een
vaste aanstelling;
● salaris conform de CAO Primair Onderwijs. Het
betreft een L10 functie.

Wat vragen we van je?
● een afgeronde lerarenopleiding
● ervaring in het werken met uitdagende
themahoeken
● een vriendelijke en open houding;
● uitstekende didactische vaardigheden
● zelfstandigheid, positiviteit en proactiviteit;

Ben jij de leerkracht die we zoeken? Mail dan je motivatiebrief en cv vóór 17 januari 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 25 - 29 januari 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

(ons schoolgebouw, gezien vanaf De Oudeschans)

