LEERKRACHT MIDDENBOUW (M/V)
WTF 0.8 - 1.0

Kom jij ons team versterken?
Openbare Basisschool De Donge is per 1 januari 2020 op zoek naar een fulltime leerkracht
voor groep 3.
Naar wie zijn wij opzoek?










Je hebt grote affiniteit met leerlingen uit groep 3.
Je kan goed in teamverband werken en je staat open voor collegiale consultaties.
Je kan kritisch naar je eigen handelen kijken.
Je bent in staat zelfstandig te werken binnen de schoolafspraken en kaders.
Jij bent een betrokken gesprekspartner voor ouders.
Je hebt een enthousiaste persoonlijkheid.
Je neemt je verantwoordelijkheid en werkt graag aan je eigen ontwikkeling.
Je levert je bijdrage aan de ontwikkeling van de gehele school door het delen van je
kennis, het samen plannen van lessen en actief deelnemen aan vergaderingen.
Vanzelfsprekend ben je in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het primair
onderwijs; PABO of Academische PABO.

Wie zijn wij?







De Donge is een openbare basisschool in Amsterdam. De school is gevestigd in een
sfeervol monumentaal pand in de Rivierenbuurt, Amsterdam Zuid, één van de mooiste
stadswijken van Amsterdam.
Onze school staat aan het begin van een uitdagend traject van renovatie, ontwikkeling,
samenwerking en groei.
Dit schooljaar telt de school ruim 420 leerlingen, verdeeld over 17 groepen.
Wij zijn een collegiaal en enthousiast team met een duidelijke visie op de ontwikkeling
van onze school waar wij met elkaar aan werken.
Onze blik is toekomstgericht en ambitieus, we zijn eigenwijs en bevlogen.
Onze school valt onder stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA).
De stichting verzorgt openbaar onderwijs in Amsterdam Centrum en Zuid. We vormen
met elkaar een dynamische organisatie waarin professionals de ruimte krijgen om zich
te ontwikkelen.

OBS De Donge
Dintelstraat 5
1078 VN Amsterdam
020-6641288
administratie@dongeschool.nl
www.dongeschool.nl

LEERKRACHT MIDDENBOUW (M/V)
WTF 0.8 - 1.0

Wat bieden wij?










Nauwe samenwerking met een ervaren groep 3 leerkracht die fulltime voor de parallel
groep 3 staat
Een leuke, afwisselende baan in een fijne werkomgeving met bevlogen collega’s.
Duidelijke pedagogische en didactische uitgangspunten.
Goede begeleiding en ondersteuning voor startende leerkrachten vanuit school en
stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA).
Betrokken, actieve ouders.
Diverse evenementen door het jaar heen die een band vormen tussen leerkracht, kind en
ouder.
Een diversiteit aan onderwijsarrangementen in het kader van passend onderwijs.
Inzet van vakleerkrachten; Engels, bewegingsonderwijs, handvaardigheid en muziek.
Een evenwichtig rooster met geclusterde studiedagen en lesvrije weken die gedegen tijd
bieden voor onder andere het voorbereiden en evalueren van je lessen, het evalueren en
opstellen van groepsplannen en het schrijven van rapporten.

De aanstelling is in tijdelijke dienst tot de zomervakantie, met uitzicht op een vast
dienstverband. Nadere informatie over de school kun je vinden op www.dongeschool.nl.
Heb je behoefte aan aanvullende informatie over de functie dan kun je telefonisch contact
opnemen met waarnemend directeur Thea Jongbloed: 020-6641288.

Ben jij die leerkracht waar we naar op zoek zijn?
Mail je sollicitatiebrief mét CV voor 18 oktober 2019
naar: directie@dongeschool.nl
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 44.
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