De kleine Nicolaas zoekt voor het nieuwe schooljaar leerkrachten voor de onder- en middenbouw

Ben jij die ambitieuze en gedreven leerkracht met een flinke dosis ondernemingszin, met een
open en kritische blik op de ontwikkelingen binnen het onderwijs, dan is dit jouw kans!
Wij zijn een sprankelende groeischool midden in Amsterdam Zuid op loopafstand van het
Vondelpark, de Schinkelbuurt en het Museumplein. Samen met leerlingen, leerkrachten en
ouders bouwen wij aan een nieuwe school in Amsterdam Zuid.
1 Fte: groep 6
0,4 - 0.6 Fte: Groep 1-2
0,6 Fte: instroomgroep vanaf januari 2020
Wij zoeken:
Wij zoeken een collega met een positieve grondhouding naar de leerling, het team, de ouders en de
wereld. Iemand die ondernemend en flexibel is. Iemand die het werken op een groeischool als
uitdaging ziet en die openstaat voor onderwijsvernieuwing. Iemand die oog heeft voor het proces
van het kind, met het eindresultaat in beeld. Expertise op een bepaald vakgebied is een pre.
De school
De kleine Nicolaas is een groeischool in Amsterdam Zuid voor alle leerlingen, zowel kinderen uit
Nederlandse als internationale gezinnen. De school telt zes groepen en elk jaar komt er een groep
bij. Vanaf groep ½ werken wij met het International Primary Curriculum (IPC) en maken de leerlingen
spelenderwijs kennis met de Engelse taal.
In de toekomst verhuizen wij naar een nieuw gebouw op een nieuwe locatie. De plannen voor het
gebouw en het onderwijsconcept zijn nog volop in ontwikkeling. Meewerken aan de opbouw van een
school biedt de mogelijkheid om iets nieuws neer te zetten en jij kan jouw stem laten horen! Het van
en met elkaar leren staat bij ons op school centraal.
Het schoolbestuur
Onze school valt onder stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. De stichting verzorgt openbaar
onderwijs in Amsterdam Centrum en Zuid. Samen vormen wij een dynamische organisatie waarin
professionals ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Wij leggen de lat hoog, wij zijn eigenwijs,
bevlogen en houden onze blik gericht op de toekomst!
Sollicitatieprocedure
Kom jij ons team versterken? Mail dan vóór 29 mei 2019 je motivatiebrief en C.V. naar:
directie@kleinenicolaas.nl t.a.v. Maartje Korsten. De gesprekken vinden plaats in week 23 en 24. Een
proefles maakt onderdeel uit van de procedure.
Voor meer informatie en/of vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Maartje Korsten
(directeur) via 06-50653099
Uiteraard ben je van harte welkom om een keer sfeer te komen proeven bij ons op school.

