Vacature
Basisschool De Springstok zoekt zo spoedig mogelijk
een leerkracht voor de maandag, dinsdag en woensdag in groep 4
0.6 fte
Wie wij zijn:
De Springstok is een warme, groeiende en ondernemende school met ongeveer 170 leerlingen
middenin de gezellige buurt De Pijp. De school heeft een gemengde leerlingenpopulatie die een
goede afspiegeling vormt van de buurt. In ons schoolgebouw zit ook een kinderdagverblijf en
buitenschoolse opvang, waarmee we nauw samenwerken. De Springstok biedt een veilig
schoolklimaat en maakt gebruik van de Positive Behavior Support (PBS)-aanpak. Ons onderwijs draait
om het motto: denken, doen en ontdekken. We bieden eigentijds en kwalitatief goed onderwijs,
hebben we een passend aanbod voor alle leerlingen.
Het schoolteam:
Het team is betrokken, enthousiast en werkt oplossingsgericht. Je zult prettig ontvangen worden
door ons. Er werken zo’n 25 mensen voor de school.

Het bestuur waar onze school deel vanuit maakt:
Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel verzorgt openbaar onderwijs in Amsterdam Centrum en
Zuid. Een boeiend gebied met 22 scholen die vanuit hun eigen identiteit (Dalton, Montessori,
Ontwikkelingsgericht, Kunstmagneet, enz.) nauw met elkaar samenwerken. Alleen goed onderwijs is
niet voldoende, onze leerlingen hebben ook een uitdagend aanbod nodig. 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.

Onze nieuwe collega is:
• in het bezit van een PABO-diploma
• een groepsleerkracht
• goed in het neerzetten van het pedagogisch klimaat
• enthousiast, ambitieus en in het bezit van een goede dosis humor
• een teamplayer en toont eigen initiatief
• bekend met 21e -eeuwse vaardigheden
• sterk in communicatie naar kinderen, ouders, collega’s en de omgeving.
* Ook startende leerkrachten mogen solliciteren.
Wij bieden:
• Een kleine, veilige school middenin De Pijp, die volop in ontwikkeling is.
• Goede begeleiding.
• Een ervaren onderwijsondersteuner op alle dagen
• Samenwerking met enthousiaste en betrokken collega’s
• Salaris conform CAO PO, afhankelijk van ervaring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Het "5 gelijke dagen model" : Voor de leerlingen maandag t/m vrijdag 8.20 uur tot 14.30 uur
• Een gemengd schoolteam dat bestaat uit mannen en vrouwen

Solliciteren?
Voor informatie kun je bellen met Sophie Hermanussen (directeur) op 020-6648670 of mail
naar: directie@despringstok.nl. Wil je gelijk solliciteren? Dat kan via hetzelfde mailadres. Stuur je CV
en je motivatiebrief zodat we kunnen lezen wat jou drijft om bij ons op school te komen werken!
Reageer zo spoedig mogelijk. Dan kunnen we in overleg kijken welke mogelijkheden er zijn.

