Wij zijn met ingang van maandag 17 mei 2021 tot het einde van het
schooljaar op zoek naar een

leerkracht voor de bovenbouw (16 uur per week)
De vacature ontstaat vanwege zwangerschapsverlof. De vacature
bestaat uit lesgevende en ondersteunende taken in groep in groep 5,
6, en 7. Er bestaat een mogelijkheid om na afloop van de
verlofperiode, door de toename van het aantal leerlingen, op de
Spaarndammerhout te blijven werken.
Openbare dalton basisschool De Spaarndammerhout is een
groeiende, kleurrijke, gezellige, hedendaagse buurtschool. De school
is gevestigd in een modern gebouw op de grens van de historische
Spaarndammerbuurt en de nieuwe woonwijk in de voormalige
Houthavens.
De school is onderdeel van de openbaar onderwijsstichting
Amsterdam West Binnen de Ring.
De Spaarndammerhout is sinds 22 november 2017 een
gecertificeerde Daltonschool.
Er zijn zes groepen 1/2, twee groepen 3, twee groepen 4 een groep
4/5, een groep 5, een groep 6, een groep 7 en een groep 8. Er is
interne begeleiding en er zijn vakleerkrachten voor
bewegingsonderwijs en voor muziek.
Van sollicitanten verwachten wij dat zij:
o De opleiding aan de PABO afgerond hebben
o Samen met collega's werken aan een pedagogisch klimaat waarin
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen
o Met het team werken aan de ontwikkeling van onze nieuwe,
groeiende Daltonschool
o De uitgangspunten van Daltononderwijs en De Vreedzame School
onderschrijven en bereid zijn om scholing daarvoor te volgen
o Bereid zijn om met combinatiegroepen te werken
o Zich inzetten om ouders bij het onderwijs te betrekken
Op de Spaarndammerhout hebben we oog voor elkaars wel en wee.
Je kunt rekenen op de steun van collega’s, van de
daltoncoördinatoren en van de intern begeleider. Als (startende)
leerkracht krijg je begeleiding van een coach van de AWBR academie.
Op de Spaarndammerhout krijg je alle kansen om je te ontwikkelen
en om jouw specifieke talenten in te zetten voor opvoeding en
onderwijs.
Reis- en parkeerkosten worden nagenoeg volledig vergoed.
Heb je belangstelling? Mail dan voor 1 mei 2021 een brief naar
info@despaarndammerhout.nl waarin je schrijft over jouw opleiding
en ervaring en over jouw visie op onderwijs en opvoeding.
Wil je eerst bellen? Vraag dan naar Gerard Prenger (directeur) of naar Minke van der Pal (Dalton- en
bovenbouwcoördinator).

