
Kindercampus Zuidas groeit!

Wij zoeken per 1 augustus:

Leerkracht(en)  bovenbouw
Groep 6 of 7

0,4 - 1,0 fte

BELANGRIJK VOOR JOU:
• Wij werken volgens het OGO concept
• Wij hebben de leukste populatie van Nederland, met meer dan 70 nationaliteiten
• Je hoeft het niet allemaal zelf te doen
• We bieden veel extra begeleiding voor leerlingen binnen en buiten de groep
• We hebben een eigen leerkrachtbegeleider, eventmanager en coach ter

ondersteuning van jou
• We bieden leerkrachten twee lesvrije weken en vijf themadagen per jaar

Belangrijk voor ons:  
• We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar als collega's
• We werken volgens een duidelijke pedagogische aanpak, Verbinden Gezag
• We bieden Engels in alle groepen
• We zijn een Taalvriendelijke school met een Worldclass voor nieuwkomers
• We delen 'best practices'
• We werken in een modern gebouw met een prachtige natuurtuin
• We verhuizen over twee jaar naar een nog mooier gebouw 100 meter 

verderop
• We hebben een parkeerplaats, maar bieden ook een fietsregeling

Wat vragen we van jou? 
• Een afgeronde (of bijna afgeronde) Pabo-opleiding
• Engelse vaardigheden  (bij voorkeur op B2 niveau of bereid zijn je certificaat te

halen)
• Ervaring met, of belangstelling voor, thematisch werken vanuit het

ontwikkelingsgerichte perspectief
• Samenwerking met collega's

Zijn we een match? 
Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren! 
Weet je nog niet zeker of we een match zijn, kom gerust eens een keertje langs, mail naar 
e.kooistra@kcza.nl (bouwcoördinator bovenbouw).

Stuur je motivatie en cv naar directie@kcza.nl.
Meer weten? Bel Jet Hilberdink (directeur van de school) 020 7230788 of mail.

Onze school maakt deel uit van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 
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