De kleine Nicolaas neemt aan!
Leerkracht middenbouw gezocht
Wij zijn een sprankelende groeischool midden in Amsterdam Zuid op loopafstand van het Vondelpark,
het Rijksmuseum, de Schinkelbuurt, het Museumplein en Art Zuid. Samen met leerlingen,
leerkrachten en ouders bouwen wij aan een nieuwe school in Amsterdam Zuid. Ben jij die ambitieuze
en gedreven leerkrachten met een flinke dosis ondernemingszin, met een open en kritische blik op de
ontwikkelingen binnen het onderwijs: dan is dit jouw kans
Wij zoeken een leerkracht voor de middenbouw (0,6 - 1,0 FTE):
Een collega met een positieve houding naar leerling, team, 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 in een specifiek vakgebied is een pré.
De school:
De kleine Nicolaas is een kleine, jonge groeischool in Amsterdam Zuid voor alle leerlingen, zowel
kinderen uit Nederlandse als internationale gezinnen. Wij werken toe naar een groene duurzame
eco-school. De school telt negen groepen. Vanaf groep 1-2 werken we met het International Primary
Curriculum (IPC), waarbij thematisch wordt gewerkt. Van en met elkaar leren staat bij ons op school
centraal. In de toekomst verhuizen we naar een nieuw gebouw op een nieuwe locatie in de buurt. De
plannen hiervoor zijn nog volop in ontwikkeling. Meewerken aan de opbouw van een nieuwe school
biedt de mogelijkheid iets nieuws neer te zetten en daaraan bij te dragen!
Openbaar Onderwijs aan de Amstel:
Onze school maakt deel uit van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. OOadA
verzorgtopenbaar onderwijs voor ca 7500 leerlingen op 22 scholen in Amsterdam
Zuid en Centrum. Samen werken we aan eigentijds onderwijs en een stimulerende
werkomgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Wij leggen de lat hoog,
zijn eigenwijs, bevlogen en houden onze blik gericht op de toekomst!
Procedure:
Kom ons team versterken! Mail vóór 9 mei 2022 je motivatiebrief en C.V. naar:
directie@kleinenicolaas.nl t.a.v. Maartje Korsten. 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 directie@kleinenicolaas.nl. Op onze website kan je alvast een kijkje in de school
nemen.

