De Merkelbachschool is een openbare
basisschool aan de groene rand van de
Zuidas.
De wijk, en daarmee onze populatie
kinderen, is een afspiegeling van de
wereld met een diversiteit aan talen en
culturen.
We vinden het belangrijk om goed,
eigentijds onderwijs te verzorgen waarin
de kinderen een onderzoekende en
ondernemende houding hebben. We
geven Engels in alle groepen en werken
vanaf groep 4 met tablet en
chromebooks.
Je werkt samen in een betrokken team
met professionele collega’s aan de
ontwikkeling van ons onderwijs.

Gezocht! Leerkracht voor groep 7 (0,4 wtf)
Wij zoeken een collega voor onze groep 7 voor 0,4 – 0,6 wtf (liefst beschikbaar op maandag en
dinsdag). Het betreft geen vervanging!
Wil jij met ons het onderwijs verder ontwikkelen? Samenwerken aan intercultureel onderwijs,
pedagogisch klimaat en onderzoekend leren? Dan zal je je zeker thuis voelen op onze school..
Het is handig als je al ervaring hebt met Snappet, Engels spreekt op een goed niveau en ervaring hebt
met
PBS. Maar heb je dat niet en wil je je er wel in verdiepen dan ben je natuurlijk ook van harte welkom.
Bij voorkeur zoeken we iemand met een afgeronde PABO-opleiding.
Ben jij deze nieuwe collega?
Schrijf ons dan snel een brief of een email met je motivatie en je CV naar Esther de Jong (directeur) via
directie@merkelbachschool.nl We gaan dan zsm met je in gesprek!
Heb je vragen, dan kun je ons bereiken op telefoonnummer 020-6428845
Schoolbestuur
Onze school valt onder stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. De stichting verzorgt openbaar
onderwijs in Amsterdam Centrum en Zuid. Een boeiend gebied met 22 scholen die vanuit hun eigen
identiteit nauw samenwerken. 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.
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