De 2e Daltonschool zoekt met ingang van 1 januari 2020 een

Leerkracht groep 7 (voor 3, 4 of 5 dagen)
Vanwege de pensionering van de huidige leerkracht zoeken wij een nieuwe leerkracht voor onze groep 7. Onze
voorkeur gaat uit naar een fulltimer maar ook een parttime aanstelling (voor 3 of 4 dagen) is bespreekbaar.
De school
De 2e Daltonschool is een populaire school in de Amsterdamse Apollobuurt en telt zo’n 450 leerlingen verdeeld
over 17 groepen. De school kent een cognitief sterke populatie en betrokken ouders. Wij staan voor uitdagend,
creatief en eigentijds onderwijs in een open en vrolijke sfeer. Het enthousiaste en betrokken schoolteam werkt
hard aan de verdere verbetering van onze onderwijskwaliteit en ambitieuze ontwikkeldoelen. Speerpunten zijn
o.a.:
e

versterken van eigentijds Daltononderwijs met aandacht voor 21 eeuwse vaardigheden - opbrengstgericht
passend onderwijs– schoolbreed Engels – onderzoekend en ontdekkend leren
In ons onderwijs werken wij vanuit de Daltonprincipes vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid,
samenwerken, effectiviteit en reflectie. Op deze wijze werken wij ook binnen het schoolteam waar
leerkrachten een grote mate van vrijheid genieten binnen duidelijke kaders.

Het bestuur
e

De 2 Daltonschool maakt onderdeel uit van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA). OOadA
heeft 21 openbare basisscholen in de stadsdelen Zuid en Centrum. OOadA is een dynamische organisatie
waarin professionals de ruimte krijgen om te groeien. Onze blik is op de toekomst gericht en altijd zijn we bezig
met de vraag wat kinderen en schoolteams nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. We leggen de
lat hoog, we zijn pragmatisch, eigenwijs en bevlogen. Meer info: www.ooada.nl
Functie-eisen


Afgeronde Pabo of zij-instromer



Talent voor thematisch werken binnen een rijke leeromgeving



Daltonopleiding of bereid deze te volgen



Enthousiast, ambitieus, flexibel en daadkrachtig

Wij bieden


Een enthousiast, betrokken en gezellig team



Structurele ondersteuning en begeleiding tijdens je inwerkperiode en daarna naar behoefte



Aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Inschaling zal plaatsvinden conform
schaal L10 van de cao Primair Onderwijs, afhankelijk van werkervaring.



Ruime mogelijkheden voor professionele ontwikkeling

Nadere informatie en sollicitatie
Nadere informatie over de functie en de school kun je vinden op onze website www.2edalton.nl of verkrijgen
bij Ronald Blikman, directeur. Je kunt je sollicitatie en curriculum vitae t/m 16 oktober per e-mail sturen naar
directie@2edalton.nl

www.2edalton.nl

