Beeldend werk van een leerling uit groep 6

Werken in een creatieve, inspirerende omgeving
De Notenkraker heeft plaats voor een leerkracht onderbouw
Groep 1/2 | 0,8 tot 1,0 fte WTF
Per 1 februari 2021 (eerder is mogelijk)
De Notenkraker is een erkende cultuurprofielschool. Een school voor creatieve breinen.
Naast het reguliere onderwijs krijgen onze leerlingen structureel kunstonderwijs door vakdocenten dans, drama, muziek en beeldende vorming.
Zo leren onze leerlingen zich op verschillende manieren presenteren en hun ideeën, samen of individueel, vormgeven.
Ze creëren, bediscussiëren, presenteren en leren te kijken en luisteren naar anderen.
Ze leren samenwerken, problemen oplossen en hun concentratievermogen vergroten.
Bovendien helpen de kunstvakken de kinderen bij het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en leerplezier.

Zet jezelf in beweging. Kom ons team met jouw kennis, creativiteit en vakmanschap versterken!
Wat wij je bieden:
•
•
•
•
•
•
•

Wat wij van je vragen:

Een sociaal, hecht en energiek team
Een modern gebouw in A‑dam Zuid aan het water
Betrokken ouders
Zelfbewuste en enthousiaste leerlingen
Een team dat van en met elkaar wil leren
Mogelijkheden je te ontwikkelen binnen de school
Een open houding en gevoel voor humor

•
•
•
•
•
•

Een afgeronde lerarenopleiding
Affiniteit met ons Cultuurprofiel
Uitstekende didactische vaardigheden
Procesgericht en planmatig kunnen werken
Ervaring met ontwikkelingsgericht werken
vanuit themahoeken
Een open houding en gevoel voor humor

Het bestuur
Onze school maakt deel uit van stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. We verzorgen openbaar onderwijs in Amsterdam Centrum
en Zuid. Een boeiend gebied met 22 scholen die vanuit hun eigen identiteit (Dalton, Montessori e.a..) 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.
Salaris conform de CAO Primair Onderwijs. Het betreft een L10 functie.
Ben jij de leerkracht die we zoeken? Mail dan je motivatiebrief en C.V. voor 13 december 2020 naar: vacature@bsdenotenkraker.nl t.a.v.
Antoinette van Zalinge. Voor meer informatie en/of vragen over deze vacature kun je contact opnemen met A. van Zalinge (directeur) of
M. Wesdorp (adjunct) via 020-6178128. http://www.bsdenotenkraker.nl
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